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 ________________________________________________________________ پیشگفتار

پژوهش  شناسیرشته خاص نسبت به روشهای علمی دانشگاهی و حتی در یکبا توجه به انواع گوناگون رویکرد گروه
گاه ای، مرکز تحصیالت تکمیلی دانشرشتههای بینو از سوی دیگر با تأکید نظام دانشگاهی پیشرو بر انجام پژوهش

ا ر« مرجع پژوهش»های علمی مختلف، یک نظر رشتهپیام نور بر آن شد تا با همکاری و همفکری استادان صاحب
استفاده شد که با پیشنهادهای مختلف برای نام مناسب این « ژوهشنظام جامع پ»تدوین کند. در گام نخست از عنوان 

 نهایی شد.« عنوان مرجع پژوهش»مجموعه، درنهایت با پیشنهاد دکتر محمدعلی سرلک 

خی برای بر تخصصی صورتپژوهش به های روشدر بسیاری از آثار موجود در بازار نشر داخلی و خارجی، کتاب     
هدف از این اقدام جلب مشارکت و شود. دیده می« پژوهش یک روش»معرفی رای ی بهاینگاشتیا تک هارشته
شترک زبان میک»منظور ایجاد شناسی پژوهش در سطح کشور بهنظر در زمینه روشمندی از نظرات اساتید صاحببهره

تر ایی و هماهنگی بیشافزاست. این رویکرد ضمن ایجاد هم« های مختلف دانشگاهیقابل استناد در رشته»و « پژوهشی
ن ای فراهم خواهد کرد. ایرشتههای بینهای مناسبی برای فعالیتدر میان اساتید، دانشجویان و پژوهشگران، فرصت

نظر در این عرصه گیری یک مجموعه راهنمای پژوهشی با مشارکت حداکثری از افراد صاحبدر حالی است که شکل
نیمسال تحصیلی و حداکثر ساالنه، رویکرد مناسبی برای اصالح و تکمیل دائمی های زمانی روزرسانی آن در بازهو به

 سپاری است. ای از شکل پژوهش به سبک جمعاین رویکرد خود نمونه .آوردخواهد آن به وجود 
ها، شوراهای جلسات دفاع، همایش»ها و اختالف آرای علمی اساتید در جرقه این ایده با مشاهده برخی چالش     

گونه مباحث زده شد. اگرچه ماهیت این« هاپژوهشاجرای  روش»در زمینه « پژوهشی -خصصی و دیگر محافل علمیت
موقع این شود اما متأسفانه عدم نگارش و انتشار بههای پژوهش میارزشمند است و منجر به توسعه علم و شیوه

نظران مندی اندیشمندان و صاحبنسجم، امکان بهرهای مها در قالب مجموعهبندی نهایی از آننظرها و جمعاختالف
دلیل اینکه اغلب این مباحث به کند. از سوی دیگر و بهتر را سلب میهای مختلف و در سطحی گستردهدر رشته

نظران رسد؛ برگزاری جلسات نقد و مناظره علمی استادان و صاحببندی مشخصی نمیای واحد و جمعنتیجه
بندی نهایی و انتخابی مشخص ضروری است. بر این اساس مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه دانشگاهی برای جمع

دهی نتایج مناظرات علمی آوری تجارب پژوهشگران و سامانبه جمع« مرجع پژوهش»با ایجاد  7931از سال پیام نور 
ها افزایی و بهبود در پژوهشدر حوزه پژوهش با رویکردی کاربردی پرداخت تا با زبانی مشترک در پژوهش، زمینه هم

استفاده برای عموم است که در طول دریافت صورت رایگان و قابلبه« مرجع پژوهش»را فراهم کند. مجموعه 
کند. در این مسیر هر یک های جدید و مؤثر پژوهشی، یک روند تکاملی را دنبال میبازخوردها یا شناسایی انواع راه

های اصالحی و تکمیلی نظرات خود را عرضه کنند، با حفظ مالکیت ا دیدگاهنظرانی که باز متخصصان و صاحب
ود تا شنظران این عرصه دعوت میمعنوی و افزودن نام آنان به گروه مؤلفین انجام خواهد شد. بنابراین از کلیه صاحب

هش پژو ی در مبانی روشبا نقد و نظر خود در تکمیل این پروژه علمی همراهی فرمایند. بدیهی است چنانچه در موارد



 

 

 ۸۱ مرجع پژوهش

-اختالف آراء پدید آید، با برگزاری جلسات نقد علمی و در صورت لزوم کسب آرای داوران صاحب هاشناسیو روش

 بندی نهایی برای گزینش نظرات علمی برتر صورت خواهد پذیرفت. نظر، جمع
روش »یالت تکمیلی و پوشش دروس عنوان مرجع اصلی اساتید و دانشجویان تحصرود این منبع بهمی انتظار    

 مورداستفاده قرار گیرد. از سوی دیگر« نامه کارشناسی ارشدتحقیق، سمینار و راهنمای عملی در رساله دکتری و پایان
های حاصل از بندیگذاری بر این مجموعه و جمعو با توجه به مشارکت حداکثری جامعه علمی در ایجاد و صحه

مورد کاربرد و استناد کلیه « مرجع پژوهش»رود این عات پژوهشی مورد مناقشه، امید میهای علمی در موضومناظره
 اساتید، دانشجویان و پژوهشگران واقع شود.

، «انواع روش پژوهش»، «مبانی اجرای پژوهش»، «مبانی پژوهش»مجموعه حاضر در شش بخش شامل      
ی یابمفهوم شناسی و معادل»و « ی کاربردی در پژوهشافزارهامعرفی نرم» ،«مالحظات حقوقی و اخالقی پژوهش»

در چهارفصل به توضیحات مفصل درباره « مبانی پژوهش»ساماندهی شده است. بخش اول با عنوان  «در پژوهش
پردازد. دانشجویان در این چهارفصل با مراحل کامل اجرای یک پژوهش ارکان و فرایند عمومی در اجرای پژوهش می

آشنا خواهند شد. بر این اساس در « مسیرمبانی جستجو در تمام»و « طراحی، اجرا و انتشار نتایج» گام اصلیدر سه
شود. فصل دوم کلیاتی درباره اجرای پژوهش را معرفی پرداخته میفصل اول به طراحی پژوهش و نگارش پروپوزال 

فصل چهارم به معرفی مبانی  د شد.کند و در فصل سوم چگونگی ساماندهی و انتشار پژوهش توضیح داده خواهمی
جستجو برای پژوهش اختصاص دارد که کاری پیوسته در تمام طول پژوهش خواهد بود. بخش دوم کتاب به مبانی 

وش مبانی انتخاب ر»با عنوان پردازد. در فصل پنجم در هر مرحله کلیدی می ااجرای پژوهش با جزئیاتی از فرایند اجر
بندی روش پژوهش و هدایت پژوهشگر برای انتخاب مؤثر هر روش بر اساس مختصات تهبه معرفی انواع دس« پژوهش

ری از گیهای آن خواهد پرداخت. فصل ششم مبانی شناسایی قلمرو و انتخاب جامعه و چگونگی نمونهاولیه و ویژگی
ا و اطالعات در پژوهش هآوری دادهکند تا فرایندهای جمعآن را معرفی خواهد کرد. فصل هفتم به خواننده کمک می

تصاص شده اخآوریهای جمعها یا دادهوتحلیل یافتهطور دقیق بشناسد. فصل هشتم به معرفی چگونگی تجزیهرا به
 گیری و چگونگی نگارش آن را معرفی خواهد کرد. دارد. فصل نهم مبانی بحث و نتیجه

 های خاص هرپردازد. با توجه به ویژگیاجرا می های پژوهش ازنظر مسیربخش سوم کتاب به معرفی انواع روش     
گیری و آوری داده، نمونههای پژوهش، تالش شده است تا بر اساس مالحظات مفهومی، جمعیک از این نوع روش

به معرفی انواع مسیرهای « هشتموچهلدهم تا »های تحلیل داده موردبحث و بررسی قرار گیرند. بر این اساس فصل
آزمایشی، پیمایشی، گراندد تئوری، تحلیل محتوا، تاریخی، مطالعات استراتژیک، تحلیل »به ترتیب  اجرای پژوهشی

سنجی، ، گروهشناسینگاری، پدیدارشناختی، نشانهگیری چندمعیاره، قومگفتمان، ترکیبی، مطالعات تطبیقی، تصمیم
ماتیک، کاوی، تحلیل تتحقیق در عملیات، دادهپژوهی، دلفی، گروه متمرکز، گروه اسمی، فراتحلیل، فراترکیبی، اقدام

ژوهی، پبریکالژ، آیندهروایی، دیالکتیک، تبارشناسی، مطالعه موردی، واسازی، فمنیسم، کیو، اپرا، ژانرشناسی، 
ل پردازند. در فصمی« مندپردازی، مطالعات انتقادی، روش نظریه خاکستری، نظریه فازی و مرور نظامسازی، نظریهمدل
 پرداخته خواهد شد. « و مهندسی ریاضیات، ادبیات»های خاص مانند م به مالحظات پژوهشی در انواع رشتهنهوچهل
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درباره مالحظات پنجاهم کند. در فصل بخش چهارم کتاب مالحظات حقوقی و اخالقی را در پژوهش معرفی می     
 شده است.  العات مبسوطی ارائهدرباره مالحظات اخالقی پژوهش اط ویکمپنجاهحقوقی پژوهش و در فصل 

زارهای افم به نرمودوپردازد. فصل پنجاهافزارهای پرکاربرد در پژوهش میبخش پنجم کتاب به معرفی انواع نرم     
« ای کمّیهتحلیل داده»افزارهای م درباره نرمسوواختصاص دارد. فصل پنجاه« نگارشی، ویرایشی و نمایشی»پرکاربرد 

 دهد.توضیح می« های کیفیتحلیل داده»افزارهای پرکاربرد برای م درباره نرمچهاروو فصل پنجاه
سی و شنام درباره مفهومپنجویابی در پژوهش تأکید دارد. در فصل پنجاهشناسی و معادلبخش ششم به مفهوم     

، انواع م و پایانی کتابششوشود. در فصل پنجاهانتخاب معادل برای واژگان فارسی و التین در زمینه پژوهش بحث می
فبای فارسی ارائه ترتیب حروف الترتیب حروف الفبای انگلیسی و فارسی به انگلیسی بهواژگان انگلیسی به فارسی به

 خواهد شد.    
های مختلف پیشنهادهایی به این شرح برای گروه« مرجع پژوهش»های ها و فصلبرای مطالعه عمیق بخش     

 شود: می خوانندگان ارائه
کنند، مطالعه کامل الف( افرادی که با رویکرد آشنایی با روش پژوهش و درس سمینار این مجموعه را مطالعه می

 شود. ها توصیه میمجموعه به آن
شود که فصل اول و چهارم را کنند، توصیه میب( افرادی که با رویکرد نگارش پروپوزال این مجموعه را مطالعه می

 شده، به مطالعه دقیق روش پژوهشل دوم و سوم را مرور کنند. همچنین با توجه به مسیر اجرای انتخاببا دقت و فصو
 ازنظر مسیر اجرای منتخب خود در بخش سوم بپردازند. 

شود که کنند، توصیه میآوری داده و اجرای فرایند پژوهش این مجموعه را مطالعه میج( افرادی که با رویکرد جمع
هارم، ششم، هفتم، هشتم و نهم را بخوانند و از بخش سوم فصل مربوط به مسیر اجرای پژوهش و از فصول دوم، چ

 افزار آماری منتخب مربوط را با دقت مرور کنند. بخش پنجم نرم
 ند،کنها این مجموعه را مطالعه مینامه و تهیه دستاوردهای حاصل از آند( افرادی که با رویکرد نگارش رساله یا پایان

 شود که فصل سوم را با دقت مطالعه کنند.توصیه می
د ضمن شوکنند، توصیه میه( افرادی که با رویکرد ترجمه متون تخصصی در زمینه پژوهش این مجموعه را مطالعه می

 نامه تخصصی را با دقت بخوانند.    شناسی و واژهمرور کل مجموعه بخش مفهوم
ی به مرجعی جامع در امر پژوهش و راهنمایی کاربردی برای دانشجویان یاباز آنجائی که هدف کتاب دست     

شود تا با ارائه نظرات اصالحی و مندان دعوت میتحصیالت تکمیلی و پژوهشگران است، بار دیگر از همه عالقه
ورت شود تا در صتکمیلی به جمع مؤلفین این مجموعه بپیوندند. همچنین از متخصصین و مترجمین عزیز دعوت می

های فارسی آن را ارائه فرمایند تا این مجموعه به هدف مرجعیت خود از باب مطالعه متن و تشخیص ضرورت معادل
ر در تتر و سادهسازی متن به درک سریعها دست یابد. هر یک از اساتید بزرگواری که با روانانتخاب بهترین معادل
 گذاران کتاب اضافه خواهند شد. مع مؤلفان و صحهاجرا بودن آن کمک کنند به جکنار کاربردی و قابل



 

 

 ۸۲ مرجع پژوهش

در ادامه الزم است تا از همکاری اساتید ارجمند جناب آقایان دکتر فرهاد خداداد کاشی )رشته اقتصاد(، دکتر        
دپرست زشناسی(، دکتر زیبا محمدزاده، دکتر لیال ایجهانگیر بیابانی )رشته اقتصاد(، دکتر محمدجواد زاهدی )رشته جامعه

سید عباس طباطبایی و مجید رجبی  و دانشجویان دوره دکتری مرکز تحصیالت تکمیلی آقایان میثم عسگر شمسی،
د باشم از جناب امیای داشتههمچنین الزم است تا سپاس ویژهبرای ارائه نظرات اصالحی و تکمیلی قدردانی شود. 

رات پایان از انتشادر و ویرایشی مفیدی را ارائه فرمودند. بهروزی که کتاب را با دقت تمام مطالعه و نکات اصالحی 
آرایی، گرفتن مجوز صفحه»هرگونه انتظار مالی و انجام امور  المنفعه، بدونخاطر همراهی در این کار عامآرا بهاندیشه

 شود.   قدردانی و سپاسگزاری می« صورت الکترونیکنشر و انتشار آزاد این کتاب به
 خانوادگیر اساس حروف الفبای ناممؤلفین کتاب ب

 دانشگاه رشته خانوادگینام و نام ردیف
 پژوهشگر آزاد  بدنی و علوم ورزشی/ مدیریت ورزشیتربیت فرشته ادیبدکتر  7
 صداوسیما ادبیات آلمانی/ادبیات فارسی/ عرفان اسالمی/ رسانه دکتر محمد اخگری 2
 آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی علوم ورزشی / فیزیولوژی ورزشی بدنی وتربیت دکتر محمد علی آذربایجانی 9
 پیام نور ریاضی دکتر خدیجه احمدی آملی 4
 پیام نور مهندسی صنایع دکتر غالمرضا اسماعیلیان 5
 پیام نور حقوق دکتر حسین آل کجباف 6
 پیام نور مدیریت استراتژیک دکتر محمدتقی امینی 1
 پیام نور مدیریت بازرگانی ردکتر محمدمهدی پرهیزگا 8
 پیام نور حقوق خصوصی زادهدکتر ابراهیم تقی 3
 پیام نور آموزش و ادبیات انگلیسی دکتر منوچهر جعفری گهر 71
 شهید بهشتی رسانیکتابداری و اطالع العابدینیدکتر محسن حاجی زین 77
 پیام نور مدیریت بازرگانی دکتر میرزاحسن حسینی 72
 پیام نور تاریخ وشنگ خسروبیگیدکتر ه 79
 پیام نور ریاضی کاربردی دکتر مسعود خلیلی 74
 پیام نور زبان و ادبیات فارسی دکتر فرهاد درودگریان 75
 پیام نور ریاضی کاربردی دکتر داود درویشی سلوکالیی 76
  زشیبدنی و علوم ورپژوهشگاه تربیت بدنی/ مدیریت ورزشیتربیت دکتر نازنین راسخ  71
 وسیماصدا مطالعات سینما و تلویزیون زاده طهماسبیدکتر علی رجب 78
 پیام نور شناسیزبان دکتر بهمن زندی 73
 پیام نور  شناسی زبان دکتر مهدی سبزواری 21
 پیام نور مدیریریت رفتار سازمانی دکتر محمدعلی سرلک 27
 پیام نور یتوتربعلوم تربیتی/ فلسفه تعلیم دکتر محمد سرمدی 22
 پیام نور مدیریت حسینیدکتر محمد شاه 29
 پژوهشگر آزاد  های ورزشیمدیریت راهبردی در سازمان شوری دکتر جواد شهولی کوه 24
 پژوهشگر آزاد آموزش پرستاری دکتر عزیز شمسی 25
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 پیام نور مهندسی صنایع دکتر رامین صادقیان 26
 پیام نور روانشناسی نیادکتر مجید صفاری 21
 پیام نور  ریزیجغرافیا و برنامه دکتر مصطفی طالشی 28
 پیام نور فلسفه اسالمی الهدیدکتر سید علی علم 23
 پیام نور  روانشناسی دکتر احمد علیپور 91
 پیام نور  بدنی/ مدیریت ورزشیتربیت دکتر ابوالفضل فراهانی 97
 پیام نور آموزش الهی دکتر مهران فرج 92
 پیام نور بدنی/ مدیریت ورزشی/ مدیریت رسانهتربیت دکتر حمید قاسمی  99
 پیام نور  شناسیجامعه دکتر حسینعلی قجری 94
 پیام نور شناسی همگانیزبان دکتر علی کریمی فیروزجا 95
 عالمه طباطبائی بدنی/ مدیریت ورزشیتربیت دکتر سارا کشکر 96
 پیام نور مرانمهندسی ع منشدکتر محمودرضا کی 91
 پیام نور فیزیک دکتر مرتضی محسنی 98
 پیام نور مدیریت بازرگانی دکتر محمد محمودی میمند 93
 پیام نور  مدیریت آموزشی دکتر حمید ملکی 41
 پیام نور جغرافیای شهری دکتر سید مهدی موسی کاظمی 47
 پیام نور  شناسیجامعه دکتر مژده کیانی 42
 پژوهشگر آزاد  بدنی/ مدیریت ورزشیتربیت موسوی دکتر اسفندیار 49
 پیام نور اقتصاد دکتر یگانه موسوی جهرمی 44
 پیام نور حقوق خصوصی دکتر علیرضا ناصحی 45
 پیام نور  مدیریت دولتی دکتر رضا نجاری  46
 پیام نور  شناسیزبان دکتر آرزو نجفیان 41
 مدرستربیت  مدیریت رسانه دکتر شهرزاد نیری 48
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بخش اول  
 مبانـی پژوهـش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

   

طراحی پژوهش  
و نگارش پروپوزال   1 

 هدف کلی: آشنایی با نحوه طراحی پژوهش و نگارش پروپوزال

 اهداف یادگیری
 آشنایی با نحوه انتخاب مسئله برای پژوهش 
 عنوانی برای پژوهشبدیل مسئله بهآشنایی با فرایند ت 

 آشنایی با نحوه نگارش پروپوزال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۸۴ مرجع پژوهش

 مقدمه

عنوان و نگارش پروپوزال یا انتخاب مسئله، تبدیل آن به»ترین اقدام، پیش از شروع مراحل اجرای هر پژوهشی مهم
هاده پژوهشی، پیشنهادی است که برای انجام یک پژوهش است. پروپوزال یا پیشن« پیشنهاد چگونگی انجام آن پژوهش

شود و در صورت تأیید شدن، مبنای شروع پژوهش خواهد بود. در فصل اول، این مراحل با جزئیات تشریح تهیه می
 های مؤثرتری را برای شروع پژوهش بردارند. شود تا دانشجویان و پژوهشگران به کمک آن بتوانند گاممی
 
 ال مفهوم پروپوز .0-0

عنوان طرح ا بهربط برسد تپروپوزال به معنی پیشنهاد پژوهشی است. یعنی این پیشنهاد باید به تأیید افراد یا مراجع ذی
های دانشگاهی ابتدا باید اساتید راهنما و مشاور آن را تأیید کنند و در ادامه باید اجرا شود. در پروپوزالپژوهشی قابل

ژوهش عنوان یک طرح برای اجرای فرایند پر دانشگاه برسد تا دانشجو بتواند از آن بهبه تأیید گروه تخصصی مربوطه د
 خود استفاده کند. 

 
 های دانشگاهیانواع پژوهش .0-2

های دانشجویان های اساتید یا پژوهشها پژوهششود که ازجمله آنهای مختلفی در نظام دانشگاهی انجام میپژوهش
ط های دنیا یکی از شرایاسی ارشد و رساله برای دکتری هستند. در اغلب دانشگاهنامه برای کارشنتحت عنوان پایان

دریافت مدرک در مقطع تحصیالت تکمیلی، ارائه گزارش مکتوب از یک کار پژوهشی مستقل و مفصل با هدایت 
 ای مقطع کارشناسینامه برها که با عناوین رساله برای دوره دکتری و پایاناساتید راهنما و مشاور است. این گزارش

ها و امهنشوند؛ شامل شرح مفصلی از یک کار پژوهشی مستقل با چارچوبی مشخص هستند. پایانارشد معرفی می
  ها هم در یادگیری پژوهش توسط دانشجویان و هم تولید دانش جدید نقش مهمی دارند. ویژه رسالهبه

همراه با دانشجو هستند که « راهنما، مشاور و داور»ادان های دانشگاهی شامل استگونه پژوهشگروه علمی این     
عنوان مجری کار، نقش استاد راهنما در هدایت او بسیار دارند. عالوه بر دانشجو بهای را بر عهدههرکدام نقش ویژه

ژوهش ست پتواند دانشجو را به مسیر درممتاز است زیرا بیشترین تعامل را با دانشجو در تمام مراحل کار دارد و می
های عنوان ناظر بر فرایند اجرای پژوهش در مواردی که استاد راهنما تشخیص دهد، دیدگاههدایت کند. استاد مشاور به

گیرنده اصلی در مسیر اجرای پژوهش دهد اما اصوالً تصمیممشورتی خود را در اختیار استاد راهنما و دانشجو قرار می
ع دکتری بیش از یک نفر خواهد بود و حداقل یکی از آنان از دانشگاه دیگری است. داوران در مقط« استاد راهنما»

ها باید در زمینه موضوع موردمطالعه از تخصص و تجربه کافی برخوردار باشند تا بتوانند کار شود. آنانتخاب می
 پژوهشی دانشجو را منتقدانه و منصفانه ارزیابی کنند. 

 

 
 



  

 

 

 طراحی پژوهش و نگارش پروپوزال ۸۲

 طراحی پژوهش فرآیند پژوهش با تأکید بر مراحل .0-4

وجود دارد. در این فصل  7-7گام اصلی است که در هر گام مراحلی به شرح جدول فرایند پژوهش اغلب دارای سه
 گیرد.وبررسی قرار میمراحل گام نخست یا طراحی پژوهش و چگونگی نوشتن پروپوزال مورد بحث

 . فرآیند پژوهش با تأکید بر طراحی پژوهش0 -0جدول 
 توضیح مراحل ردیف وهشفرآیند کلی پژ

 
 طراحی پژوهش

 ای تخصصی برای پژوهشانتخاب حوزه انتخاب حوزه مطالعاتی 7
 تهیه فهرستی از مسائل و مشکالت در حوزه مطالعاتی ترین مشکل یا مسئلهانتخاب مهم 2
 انتخاب مشکل و تبدیل آن به مسئله و نوشتن عنوان پژوهشی عنوانتبدیل مشکل به مسئله و  9
 های الزم برای اجرای پژوهشتدوین یک پروپوزال یا گام تهیه پیشنهاد پژوهش یا پروپوزال 4

 
 اجرای پژوهش

 نامه یا رسالهساماندهی محتوای پروپوزال در الگوی پایان ساماندهی طرح پژوهش با پروپوزال 7
 گیری در صورت نیازاجرای روش نمونه تعیین نهایی نمونه موردبررسی 2
 با استفاده از ابزارهای مناسب از نمونه و بر اساس اهداف پژوهش ها(ها )یافتهآوری دادهجمع 9
 شدهآوریهای جمعوتحلیل دادهتجزیه ها )نتایج(وتحلیل دادهتجزیه 4
 ها و ارائه پیشنهادتحلیل دادهوگیری از تجزیهبحث و نتیجه گیریبحث و نتیجه 5

ساماندهی و انتشار 
 پژوهش

 نامه یا رسالههای پایانساماندهی نهایی مطالب در طول فصل ساماندهی و تدوین گزارش پژوهش 7
 «مقاله، پوستر و کتاب»)دفاع یا همایش( و استخراج  سخنرانی انعکاس نتایج پژوهش 2
 پیگیری برای اجرایی شدن نتایج پژوهش توسط بخش مربوطه اجرای نتایج پژوهش 9

 را شود. اج« وبرگشتیخطی و رفت»شکل  دوتواند به ر گام از فرایند مراحل تکمیل یا نوشتن پروپوزال میدر ه      
  خطی: در شرایطی که پژوهشگر در چندین پژوهش بر موضوع و ابعاد مختلف آن اشراف کامل یافته و مراحل

 کند.گام دنبال میبهطور گامطور خطی و بهرا به
 کتحر جلو به رو خود پژوهشی کار در پژوهشگر که همانطور که است شکل این به اغلبوبرگشتی: رفت 

  .کندمی دنبال و  انتخاب را جدیدی مسیر یا تکمیل اصالح، را هاآن و گرددباز می عقب مراحل به کندمی

   

 انتخاب حوزه مطالعاتی و عنوان پژوهش .0-0
ها برای پژوهش ها و گزینش آنتشخیص چالش انتخاب حوزه مطالعاتی و تمرکز روی آن، زمینه خوبی برای
های موجود در آن حوزه را توان مشکالت و چالشاست. با تمرکز روی یک حوزه مطالعاتی مشخص، بهتر می

های مشکل یا چالش هر حوزه، انتخاب برای کرد. با درک اولویت« بندیبندی و اولویتشناسایی،  فهرست»
برانگیزترین مراحل پژوهش، انتخاب چالش یا مشکل یکی از چالشاهد شد. تر خوتر و اثربخشپژوهشگر آسان

بیشتر جنبه ذهنی و انتزاعی دارد « مشکل»است. تفاوت این سه در آن است که « 7عنوان»و تبدیل آن به مسئله و 
نی یو به تعبیری احساس ایجادشده در آن حوزه است. وقتی مشکل از حالت ذهنی و احساسی تبدیل به حالتی ع

هش مطرح بررسی و پژوشده است. وقتی مسئله در قالب یک عبارت قابلتبدیل« مسئله»شود به گرایانه میو واقع
بی منتخب خود را به ارزیا« عنوان»پژوهشگر یا دانشجو، بهتر است، قبل از آنکه گویند. می« عنوان»شود به آن می

                                                           
1.Title 



 

 

 ۲۱ مرجع پژوهش

هایی که از آن بپردازد. با این ارزیابی و پاسخ 2-7جدول  هدیگران بگذارد، خود به ارزیابی آن از طریق پرسشنام
اسب بهره برد. البته درک و ارائه پاسخ من« اساتید»ویژه توان از نظرات مشورتی دیگران و بهشود، بهتر میحاصل می

صول واننده از فمندی خفصل ابتدایی کتاب دارد اما آشنایی با این سؤاالت کلیدی، بهره 3به سؤاالت نیاز به مطالعه 
 مورداشاره را افزایش خواهد داد.

 . پرسشنامه تعیین وضعیت عنوان منتخب برای پژوهش2-0جدول 
 خیر بله شرح ردیف محور

عملی بودن
 

   آیا ابزار و روش مناسب وجود دارد؟ 7
   آیا منابع، اطالعات و مبانی نظری کافی وجود دارد؟ 2
   یی دانشجو همخوانی دارد؟آیا حوزه و وسعت کار با توانا 9
   آیا شرایط مالی و امکاناتی الزم وجود دارد؟ 4
   آیا زمان کافی برای اجرای پژوهش وجود دارد؟ 5

عالقه
   شده است؟آیا عنوان بر اساس عالقه انتخاب 6 

   شده است؟آیا عنوان بر اساس آگاهی انتخاب 1

محدود بودن
 

   شده است؟صآیا قلمرو موضوعی آن مشخ 8
   شده است؟آیا قلمرو مکانی آن مشخص 3
   شده است؟آیا محدوده زمانی اجرای تحقیق مشخص 71

بدیع بودن و 
تازگی

 
 

   شود؟آیا منجر به افزایش شناخت یا دانش می 77
   آیا از تکراری نبودن کار و جدید بودن آن اطمینان وجود دارد؟ 72
   شده که به حل مشکل یا کاهش آن منجر شود؟خابآیا موضوع چنان انت 79
   ای است؟های کشوری و منطقهآیا در جهت حل مشکل و اولویت 74

 5ر از تنمره یک در نظر بگیرید. عناوینی که نمره پایین« بله»های نمره صفر و برای پاسخ« خیر»های برای پاسخ     
های در اغلب حوزه     مناسب هستند. 74تا  77نسبتاً مناسب و از  71تا  5ه بگیرند، برای دانشجو کامالً نامناسب و نمر

زاده کند )منادی، عابدی و طالبیک موضوع جدید را دشوار می شده است که یافتنهای فراوانی انجاممطالعاتی پژوهش
های را با روش (. شرط پیدا کردن عنوان خوب، جستجوی مؤثر است. فصل چهارم کتاب خواننده7934شوشتری، 

اوین ها و عنها و حتی مسئلهدانشجویان و پژوهشگران برای تشخیص مشکالت و چالشکند. مؤثر جستجو آشنا می
 مند شوند.بهره 9-7توانند از منابعی به شرح جدول پیشنهادی احتمالی، می

 . منابعی برای انتخاب عنوان پژوهش4-0جدول 
 منابع ردیف

 هانامهنامه، رساله و پژوهششی یا پیشنهادهایی برای سایر محققان در فصل پایانی پایانبخش پیشنهادهای پژوه 7
 بخش پیشنهادهای پژوهشی در برخی مقاالت علمی 2
 هامنابع معرفی کننده نیازهای پژوهشی انواع سازمان 9
 اساتید هر حوزه که عناوین پژوهشی را برای کار با دانشجویان در دست دارند. 4
 ها برخورد نموده است.مشکالتی که پژوهشگر در محیط کاری یا تجربیات و مشاهدات قبلی با آن 5
 سفارش مستقیم برای انجام پژوهش 6

 نباید تکراری باشد. 4-7موضوع منتخب جز در موارد مذکور در جدول      



  

 

 

 طراحی پژوهش و نگارش پروپوزال ۲۸

 ها. دالیلی برای تکراری بودن برخی پژوهش0-0جدول 
 دالیل ردیف

 ها درباره موضوعی خاص در دو شهر یا مکان مختلفهای جغرافیایی نمونه مانند تکرار بررسی نگرشویژگی تفاوت در 7
 های مغفول را مجدد بررسی کرد.توان گروهها در جامعه کمتر توجه شده باشد. لذا میدر مطالعات گذشته به برخی گروه 2
 های ساالنه ها در دورهتحلیل محتوای روزنامهانجام  های مختلف برای مقایسه نتایج مانندتکرار در دوره 9
 گیری و امثال آنگیری، ابزار اندازهتکرار در یک جامعه با تغییر روش پژوهش، نمونه 4
 های جدید )مبانی نظری جدید(تکرار با استفاده از نظریه 5

 شود.استفاده می 5-7ش به شرح جدول کننده رویکرد پژوهاغلب از کلمات کلیدی مشخص« عنوان»در ابتدای       
 کننده رویکرد پژوهش در ابتدای عنوان. کلمات کلیدی تعیین5-0جدول 

 رویکرد کلمات ردیف
 رویکرد کلی و گاهی مبهم )تا حد امکان استفاده نشود.( بررسی 7
 رویکرد آزمایشی یا تجربی )رابطه علّی( و در مواردی خاص توصیفی تأثیر 2
 بینی و حتی رابطه علّیرویکرد ارتباطی از همبستگی ساده تا پیش رابطه ارتباط یا 9
 ها و بررسی تفاوت یا اختالفویژه مقایسه میانگینای و بهرویکرد مقایسه مقایسه 4
 رویکرد توصیفی با تشریح وضع موجود از ابعاد رابطه یا مقایسه در متغیرها توصیف 5
 تنهاییه، توصیف یا مقایسه با هم یا بهرویکرد کلی با پوشش رابط تحلیل 6
 ریزی استراتژیکرویکرد مطالعات برنامه طراحی راهبردی 1
 های مختلفدار برای حوزهرویکرد شناسایی نیازهای اولویت نیازسنجی 8
 شدن های بالقوه برای بالفعلرویکرد تعیین وضعیت امکانات موجود از ابعاد مختلف و تشخیص ظرفیت سنجیامکان 3
 هارویکرد گردآوری اطالعات و داوری درباره خصایص معین یا ارزش دادن به آن ارزشیابی 71
  ای از عملکرد، کارایی و تأثیرات قسمتی از کار، بر مبنای مقاصد مشخصرویکرد بررسی نوبتی یا دوره ارزیابی 77
 گیری وزن بر اساس کیلوگرمد آن، مانند اندازهگیری یعنی مقایسه یک خاصیت با واحرویکرد اندازه گیریاندازه 72
 کیفی  های در پژوهش ومعلولییا علترابطه ساده با تأکید بر مطالعه رویکردی  نقش 79
میزان و  وتحلیل،بندی، تجزیهتبیین، طراحی الگو، سنننجش، تشننخیص، تعیین، مطالعه، شننناسننایی، اولویت»مانند:  سایر موارد  74

 «تدوین

دانند. برای های خاص از این عناوین تأکید دارند و کاربرد آن را در هر شرایط مجاز نمیی اساتید بر جنبهبرخ     
یا  های آزمایشیدر عنوان پژوهش بر رابطه علت و معلولی تجربی تأکید دارد و تنها در پژوهش« تأثیر»نمونه کلمه 

از « تیها و مقاالنامه، رسالهپایان»باشند. هرچند در میاستفاده تجربی و با وجود متغیر مستقل دستکاری شده قابل
شود اما توصیه بر آن است که اگر تأکید بر پیدا کردن های توصیفی و کیفی هم این کلمه در عنوان دیده میپژوهش

وهش ژ، اگر صرف تعیین روابط بین متغیرها در سطح پ«تأثیر»در پژوهش آزمایشی وجود دارد، از کلمه « رابطه علّی»
« نقش»در پژوهش کیفی وجود دارد از کلمه « رابطه علی»و اگر رویکرد « رابطه یا ارتباط»توصیفی وجود دارد از کلمه 

 استفاده شود.          
ها را در بر تواند بار معنایی خاصی را در پژوهش القا کند. عنوان باید کلیدواژههر یک از کلمات مورداشاره می     

 ششز اصل توان اشناسایی و تشخیص باشد. در نوشتن عنوان میدر جستجوی دیگران خیلی زود قابل داشته باشد تا



 

 

 ۲۲ مرجع پژوهش

مقایسه » استفاده کرد. برای نمونه در عنوان «و چطور چرا ،، چه کسی، کجاچه وقتچه چیز، »یعنی  1(5W + Hسؤال  )
اجزای « 7934سری دانشگاه پیام نور در سال های گروهی با انفرادی المپیاد سراهای ارتباطی ورزشکاران رشتهمهارت

 مورداشاره به این شرح است:
 های ارتباطی مهارت چه چیز؟ 
 چه کسی؟ ورزشکاران 

  کجا؟ دانشگاه پیام نور 

 های گروهی و انفرادی چطور؟ مقایسه بین رشته 

  7934چه وقت؟ سال  

  چرا؟- 

ت و ضرورعنوان موردتوجه قرارگرفته است. گاهی به گانه برای نوشتندر این عنوان پنج عنصر از عناصر شش     
یک »ده دهنها بسنده کرد. بیشترین تعداد کلمات تشکیلبرای طوالنی نشدن عنوان باید به تعداد محدودتری از آن

 ترین عواملکلمه باشد. کوتاه بودن، قاطعیت، شفافیت و وضوح عنوان مهم 72نباید بیشتر از  APA 2، بر اساس«عنوان
 اثرگذاری آن بر مخاطب است. در

 
 «ادبیات پیشینه»و « مبانی نظری»استدالل با پشتوانه  .0-5

-دانشجو باید با مبانی استدالل آشنا باشد و هر ادعای خود را با استدالل« پژوهش»و « پروپوزال»پیش از شروع نوشتن 
 های ضعیف واستدالل« پوزالپرو»های بزرگ دانشجویان در نوشتن های علمی و منطقی توجیه کند. یکی از ضعف

بل است. بنابراین ق« ضرورت اجرای پژوهش»و « بیان مسئله»ناکارآمد برای توجیه موضوع موردپژوهش خود در قالب 
 خوبی شناخت. در کار علمی را به« استدالل»از تکمیل پروپوزال و حتی در ادامه نگارش گزارش پژوهشی باید 

ها یا ازهمفاهیم یا س»برای رسیدن به « ادبیات پیشینه»و « مبانی نظری»مند ب قانوناستدالل یا گواه آوری، ترکی     
است. یعنی از انواع مبانی نظری موردپذیرش برای توجیه درستی یک مطلب یا ادعا استفاده « های تازهمتغیرها یا فرضیه

تا از پیوند  کندع مبانی نظری، ارتباط برقرار میکه خواننده مطلع را قانع کند. در استدالل، ذهن بین انوانحویشود؛ بهمی
یقین نزدیک کند. این کاری است که دانشجو ای حاصل کند که در آن نکته مبهم و مشکوکی را روشن و بهها، نتیجهآن

ول دهای استداللی با این فرایند در جخوبی یاد بگیرد. انواع روشباید پیش از اقدام به نگارش پروپوزال و پژوهش به
 شده است.معرفی 7-6

 
 

 
 

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



  

 

 

 طراحی پژوهش و نگارش پروپوزال ۲۵

 ها. انواع استدالل6-0جدول 
 توضیح نوع استدالل ردیف

 المثل، روایت یا داستان مشابه یا نزدیک برای توجیه یک پیشنهاد یا نظرکاربرد حکم، ضرب تمثیل 7
 یشنهاد دس عاقالنه به عنوان یک نظر یا پگیری با تعمیم بر پایه تعدادی مشاهده و ارائه یک فرضیه یا حنتیجه کل()جزء به استقرایی 2
  موارد خاص عملی در یا نظر گیری از یک نظریه برای ارائه یک پیشنهاد برعکس قبلی مانند نتیجه )کل به جزء( قیاسی 9
 نوعی استدالل استقرایی با تأکید بر بیان علت و چرایی یک پیشنهاد بر اساس دالیل  استنتاج 4
 پذیرش بر اساس شواهدی چون یک عکس یا ابعاد عاطفی و مسائل مشابه آن بیان یک ادعای قابل استدالل غیررسمی 5

 

 . استدالل با پشتوانه مبانی نظری 0-5-0
درستی به هم ربط داد. یکی از سؤاالت ها بهآن حوزه را خوب شناخت و آن« مبانی نظری»ها باید برای خیلی از بحث 

ها در توان از آنچیست و چگونه می« مبانی نظری»ین مرحله این است که منظور از فراگیر اغلب دانشجویان در ا
ها استفاده کرد. در پاسخ به این سؤال باید گفت که محدوده مبانی نظری برای هر موضوع موردبررسی بسیار استدالل

 دارد.  1-7ای به شرح جدول وسیع است و دامنه
 ش. انواع مبانی نظری در پژوه1-0جدول 

 توضیح انواع ردیف
 تعاریف نظری و اجزای سازنده نظریه با رویکرد انتزاعی  مفهوم 7
 تر تر و انتزاعیهمان مفهوم با مؤلفه و ابعاد و رویکردی کلی سازه 2
 گیری و عینی اندازههمان مفهوم با رویکردی قابل متغیر 9
 ییدشده یا نشدههای خردمندانه که آزمون شده و نتیجه آن تأحدس فرضیه 4
 های تأییدشده در جوامع مختلف باقدرت تبیینی باالتر از فرضیهفرضیه نظریه 5
 های رقیبنظریه راهنمای کارها و ارائه نظر در صورت برتر بودن از نظریه پارادایم 6
 نظریه با رویکردی کلی و پاسخ مشخص به اجزای فلسفه )بیشتر در فلسفه( مکتب 1
 اقدرت تبیین بسیار باال مانند قضیه حد مرکزی )بیشتر در ریاضی(نظریه ب قضیه 8
 تر مانند اصول اخالقی یا کار با وزنهنظریه با پذیرش عمومی باال و کاربردی اصول 3
 همان اصل با قدرت تشریح نظم جهانی مانند قانون جاذبه یا نیوتن قانون 71
 فهم و اجراردی و قابلچارچوبی از مبانی قبلی با رویکردی کارب الگو 77
 های اساسی یک واقعیتای مادی، ریاضی یا منطقی از ساختمجموعه مدل 72
 سازی بر اساس مبانی قبلی برای درک و کاربرد بهتریا شبیه استعاره 79
 بیان یک پدیده بر اساس یک یا دو ویژگی مهم به کمک نظریه یا الگو نما یا مد 74
 وم در قالب یک فرایند با شروع، مراحل و نتیجه مشخصبیان یک مفه الگوریتم 75
 ها در قالب اشکال دایره و خطوط به هم وابستهبیان مفاهیم و نظریه نقشه ذهنی 76
 روشی عملی برای اجرایی کردن انواع مبانی نظری  فن 71

یان نیاز باشد. برای ب« و نظر فکر»و برای فهمیدن آن « نظر»مفهوم مبانی نظری، هر آن چیزی است که منسوب به      
ها ؤلفهمنظر به مفهوم نیاز است و به همین دلیل، مفهوم یا سازه، اجزایی برای بیان انتزاعی نظر هستند. سازه اغلب با 

تواند دارای چند مؤلفه کلی و مؤلفه شامل چند بعد باشد. وقتی مفهوم یا سازه شود. هر سازه میبعاد آن مشخص میو ا
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تند که هس« نظر»هر دو نوعی « نظریه»و « فرضیه»گویند. گیری مطرح شود، به آن متغیر میاندازهنی و قابلدر شکل عی
ا خود همستدل شده یا تأییدشده در فرایندهای خاص است. نظریه« فرضیه»همان « نظریه»شوند؛ اما با مفاهیم بیان می

اغلب دارای کاربرد در چندین زمینه و موضوع خاص « های رسمینظریه»هستند. « حقیقی»و « رسمی»دارای دو نوع 
مان استفاده در ه، مبتنی بر یک موضوع و قابل«های حقیقینظریه»تعمیم درمورد مطالعات متعدد هستند. اما و قابل

های های رسمی، نظریهبه نظریه  (.2179، 7هستند )فرام« نظریه کاری»و یک « مدل نظری»مثابه یک موضوع خاص به
ز های حاصل اهای حقیقی به نظریههستند اما نظریه« نظریه نیازهای مازلو»شمولی مانند کاربرد گسترده و جهان با

بررسی یک سازمان یا اجتماع با کاربردی در سطح همان سازمان یا اجتماع مورد بررسی اشاره دارند. هر چند در 
توان یمواردی م درای دارند اما رشتهک و با کاربردهای بینبسیاری از موارد فرایند ایجاد مبانی نظری، چارچوبی مشتر

یا  تعریف مفهومی، طرح پرسش»در اغلب موارد پژوهشگران در مواجهه با مسئله به هایی را شاهد بود. تفاوت
ظری ناند که مقدمه ایجاد مبانی هایی رسیدهاند و از طریق جستجو و پژوهش به پاسخپرداخته« هاییگیری فرضیهشکل

ها به اجزای فلسفه در یک زمینه تر رویکردهای نظری با توسعه پاسخرا در آن حوزه فراهم کرده است. در سطحی کلی
فکری، شرایط ایجاد مکاتب فکری و فلسفی را فراهم کردند. در برخی علوم مانند هندسه، ریاضی و فیزیک، به مدد 

اند )مانند قضیه حد مرکزی در آمار یا قضیه شدهت باال تبدیلهای با درجه قطعیها به قضیهاثبات ریاضی، نظریه
ها با نزدیک شدن به تجارب عمومی بشر، به اصولی های علوم انسانی، نظریهفیثاغورث در هندسه(. در برخی از حوزه

دیل تب« اصول اخالقی، اصول کار با وزنه یا اصول مدیریت و امثال آن»ترین تعارض و پذیرش عمومی، مانند با کم
ن با ها قانوآن رو بهپردازند که ازاینشوند. برخی از این اصول به بیان قوانین طبیعی و تشریح نظم جهانی میمی

لمداد کرد دست قتوان ازاینهای انیشتین و قوانین نیوتن را میشود. نظریهباالترین درجه از مقبولیت عمومی اطالق می
ردازند. نظریه پها تنها به توضیح بخشی از کارکردهای جهان میکه البته هر یک از آنکه بیانی از قوانین طبیعی هستند 

ه قوانین علمی ها بر پایکننده نظم جهانی هستند. بسیاری از نظریهها و باورها اما قوانین بیانبیانگر حکمی کلی از دانسته
 نظریه، پارادایم، مکتب، قضیه، اصول و»در واقع . (7986شوند )ویلیامز، تر مرتبط ساخته میهای قطعییا دیگر نظریه

 یینقدرت تب»مفاهیم بعدی دارای ، بعد از نظریههر کدام از نظر مفهومی یک نظریه هستند با این تفاوت که « قانون
    شوند. می« کمتراحتمال تغییرپذیری »و « بیشتر
الگو، مدل، استعاره، نما، الگوریتم، نقشه ذهنی و »از ها درک کردن نظریهبرخی دانشمندان برای کاربردی و قابل     
 شوند و در برخی موارد، در الگو بر رویکردکنند. در برخی موارد الگو و مدل یکسان در نظر گرفته میاستفاده می« سازه

مشتق از  وشود. سازه یا مؤلفه در پژوهش متشکل از چندین مفهوم انتزاعی تأکید می کّمیکیفی و در مدل بر رویکرد 
نظریه است؛ برای نمونه احساس خوشبختی یک سازه است که برای مشاهده و سنجش آن از مفاهیم متشکله آن یعنی 

(. 7988پور و صفری، شود )حبیباستفاده می« احساس نشاط، احساس سرزندگی، احساس رضایت، احساس امید و...»
رجمه شده است اما بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که این نیز ت« انگاره یا سرمشق»با عناوین « پارادایم»مفهوم 
یک رساند. در مجموع ای خاص را نمیعنوان یک نظریه راهنما و برتر برای حوزهها مفهوم کامل پارادایم بهترجمه

                                                           
1. Fram   
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عنوان واند بهتمی پارادایم های رقیب بهتر باشد.، باید از دیگر نظریه«پارادایم»مفهوم  قرارگرفتن در سطحبرای « نظریه»
کند که در یپارادایم تعیین میک سرمشق یا الگو به ارائه یک تصویر بنیادی از موضوع بررسی بپردازند. در این شرایط 

ای هدر تفسیر پاسخ»و « توان مطرح کرد؟هایی را میچه پرسش»، «چیزی را باید بررسی کرد؟چه»موضوع پژوهشی، 
   (. 7936)خجسته، « ید رعایت کرد؟آمده، چه قواعدی را بادستبه
مبتنی بر  «مبانی نظری»نکته مهم در تمامی این توضیحات این است که پژوهشگر باید با هر یک از این مفاهیم یا      

آوری علمی موضوع و مسئله موردبررسی خود را یا گواه بتواند با استدالل 7-7ها یا انواع نظرها به شرح شکل نظریه
 و اهمیت و ضرورت آن را نشان دهد.  معرفی کند

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . انواع مبانی نظری0-0شکل 
کننده انعهای علمی قتواند به استدالل یا ارائه گواهپژوهشگر با تسلط بر مبانی نظری حوزه مطالعات خود، بهتر می     

 ها و سؤاالت پژوهشی برآمده از مبانییهبرای بیان مسئله یا ضرورت انجام تحقیق خود بپردازد. همچنین اهداف، فرض
 کند. نظری، خیلی بهتر ناظران بر پیشنهاد پژوهش را اقناع می

      
 «ادبیات پیشینه»استدالل بر مبنای  .0-5-2

بررسى پیشینه پژوهش، مطالعه گذشته آن و نگاهى است به آنچه دیگران در زمینه این پژوهش یا موضوعات مشابه 
اند و چگونه اند، تا کجا پیشرفتهچه کرده»باره خواهد بداند دیگران دراینسى پیشینه، پژوهشگر مىاند. در بررانجام داده

ها و نتایج آن هاى پیشین قرار دهد و در ضمن از روش، تا او نیز کار خود را در راستا و ادامه تالش«اندکارکرده
ن تر حل کرده باشند، پرداختن به چنیوهشگر را پیشپژ ها در حل مسئله خود استفاده کند. اگر دیگران مسئلهتالش
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راى توان بنشده یا روش قابل قبولى نداشته است، مىای خواهد بود. اما اگر آن مسئله هنوز حلپژوهشی کار بیهوده
 حل آن با روشی مناسب پژوهش کرد. 

ند. این دو تأثیر کهتر مسئله کمک میتعریف مسئله به بررسى بهتر پیشینه و متقابالً بررسى پیشینه به شناخت ب     
نند. کمتقابل در یکدیگر دارند. پژوهشگران با بررسی پیشینه از مسئله و مفاهیم مرتبط با آن شناخت خود را کامل می

با انجام صحیح این کار و بهبود شناخت نسبت به مسئله، در هر مرحله منابع و زوایای جدیدى به روی پژوهشگر 
تواند در مسیر یا سرنوشت پژوهش اثر مهمی داشته باشد. عالوه بر آنکه مرور نوشتارها و پیشینه می شود کهگشوده می

پژوهش، در مرحله نوشتن پروپوزال نقش کلیدی دارد، در فرایند پژوهش نیز پژوهشگر بر اساس یک الگو و با توجه 
ای است که ضمن خالصه کردن وشتارها مطالعهکند. مرور نمی« بررسی، تحلیل و نقد»به هدف پژوهش، آثار مرتبط را 

های کند. تحقق هدفها را با یکدیگر و با پژوهش موردنظر مشخص میها را ارزیابی و ارتباط آنهای پیشین، آنپژوهش
ود بستگی های موجهر پژوهش به میزان زیادی به کیفیت پیشینه پژوهش، یعنی مرور تحلیلی و انتقادی آثار و پژوهش

 اشاره کرد.  8-7توان به مواردی به شرح جدول می« پیشینه پژوهش»(. ازجمله اهداف تهیه 7931مهری و فتاحی،دارد )
 . انواع اهداف نگارش پیشینه پژوهش  8-0جدول 

 انواع ردیف
 شناسایی آثار مطرح نویسندگان و پژوهشگران معتبر و کلیدی در موضوع موردنظر 7
 سازی تحوالت نظری و کاربردی ه موضوع موردپژوهش و فشردهشناسایی مبانی نظری در زمین 2
 های مرتبط با موضوع نمایش نتیجه تالش پژوهشگر در بررسی جامع از  آثار و پژوهش 9
 در یک یا چند زمینه نسبت به سایر آثار مشابه  ایجاد اطمینان از تکراری نبودن کار و حداقل وجود تفاوت 4
 ها های سایر پژوهشجام پژوهش با توجه به یافتهایجاد اطمینان از ان 5
 ها در پژوهش جدید استفاده بودن آنها و میزان اعتبار و قابلها در دیگر پژوهشها، ابزارها و تحلیلنمایش کاربرد روش 6
 های موجود ارائه جای خالی پژوهش در میان پژوهش 1
 های انتشاریافته در طول یک دوره مشخص  سی و تحلیل آثار و پژوهشامکان ایجاد ظرفیت نگارش مقاله مروری با برر 8

 های یک کار پژوهشی بر استحکام و غنایارتباط نزدیک و معنادار مرور نوشتارها و پیشینه پژوهش با سایر بخش     
 کرد.  مرور 3-7توان به شرح جدول آن اثر دارد. انواع منابع برای مرور پیشینه و ادبیات پژوهش را می
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 . انواع منابع برای مرور پیشینه پژوهش 9-0جدول 
 محل استفاده انواع ردیف

برای کسب تصویری کلی و نسبتاً جامع « های پایههای تشریحی و کتابها، فرهنگالمعارفدائره»مانند  منابع مقدماتی 7
 از حوزه موردبررسی 

 دستیابی با کلیدواژه موضوع موردنظردارای بخش پیشینه پژوهش و قابل برای بازیابی منابع های اطالعاتیپایگاه 2
 هاو دسترسی به آن« نام نویسندگان، مترجمان، عنوان و موضوع»با امکان جستجو از طریق  هافهرست کتابخانه 9

 تر و بهینه صورت دقیقبا عملگرهایی برای بازیابی اطالعات را به موتور جستجوی اینترنتی 4
  هایافته آنهایی با امکان شناسایی منابع اینترنتی موجود در زمینه خاص و معرفی سازمانسایت های اطالعاتیدروازه 5
های علمی و سایت انجمن 6

 مراکز پژوهشی
 های حاوی منابع علمی و پژوهشیهای علمی متولی تولید دانش و برخوردار از سایتانجمن

ها، های مروری، مقاالت همایشهای مبتنی بر پژوهش، مقالهها، گزارش پژوهشی، مقالهنامهپایان»مانند  منابع پژوهشی مرتبط 1
 «ها و انتشارات دولتیهای مروری، منابع مرجع، روزنامهها، کتابهای توصیفی و تحلیلی، کتابمقاله

 
 نگارش پروپوزال یا پیشنهاد پژوهش .0-6

وهش پیشنهاد پژ»آوری، باید برای عنوان یک دی در ارائه استدالل یا گواهبا نهایی شدن عنوان اولیه پژوهش و توانمن
ها برای تأیید اولیه عنوان مقطع دکتری در گروه مربوطه، ابتدا یک پروپوزال تنظیم کرد. در برخی دانشگاه« یا پروپوزال

 شود.ارائه می 71-7ای با محورهایی به شرح جدول صفحهخالصه و یک

 برگوزال خالصه یا تک. پروپ01-0جدول 
 توضیح محورها ردیف

 نام و نام خانوادگی دانشجو و استاد راهنمای پیشنهادی مشخصات فردی 7
 ارائه موضوع پژوهش عنوان 2
 شامل اهداف کلی و جزئی )اختصاصی یا ویژه یا فرعی( اهداف پژوهش 9
 ا سؤال )جمله پرسشی( تبدیل اهداف جزئی به فرضیه )جمله خبری( ی هاسؤاالت یا فرضیه 4
 هاوتحلیل یافتهآوری داده و روش تجزیهگیری، ابزار جمعمعرفی روش پژوهش، جامعه، روش نمونه شناسیروش 5

طور رسمی مجوز آغاز اجرای پژوهش را دریافت پس از تأیید پروپوزال در شورای گروه رشته مربوطه، دانشجو به     
 است. 77-7های کامل شامل مواردی به شرح جدول وزالترین محورهای پروپکند. مهممی
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 نامه و رسالههای مربوط به پایانترین محورهای پروپوزال. مهم00-0جدول 
 توضیح هابخش ردیف

 اهازجمله لزوم هماهنگی با استاد راهنما  و مشاور در تکمیل پروپوزال و گرفتن امضای تأیید آن مقررات ارائه پروپوزال 7
 « نام و نام خانوادگی، بخش علمی )دانشکده(، گروه، رشته و...»دانشجو و اساتید راهنما و مشاور ازجمله  مشخصات فردی 2
 انگلیسی، واژگان کلیدی فارسی و انگلیسیعنوان فارسی و  عنوان پیشنهادی  9
 رسش کلی در پایان آنتعیین ابعاد و معرفی دقیق مسئله یا مشکل پژوهش و ارائه یک پ بیان مسئله 4
 تعیین اهمیت موضوع و اولویت آن بین موضوعات مهم با تأکید بر مزایای انجام دادن و معایب انجام ندادن آن اهمیت و ضرورت 5
 ها از نتایج مورد انتظار پژوهشها و ارگانکننده، سازمانمعرفی مراجع استفاده کاربردهای احتمالی  6
  Vancouverیا  APAنامه، رساله و ... بر اساس روش ارجاع به منابع و مأخذ نویسی کتاب، مقاله، پایاناعم از  سوابق پژوهشی 1
 هدف کلی و اهداف اختصاصی متناسب با عنوان پژوهش اهداف پژوهش 8
 ژوهش صورت جمله پرسشی(  بر اساس اهداف پصورت جمله خبری( یا سؤال )بهارائه فرضیه )به هاها یا سؤالفرضیه 3
 اعالم توسط استاد راهنما در خصوص ویژگی نوآورانه یا جدید بودن پژوهش  نوآوری و جدید بودن 71
 «استراتژی و مسیر اجرا»و ازنظر « بنیادی، نظری، کاربردی و سایر»از ابعاد  روش پژوهش  77
 آوری داده همراه با روایی و پایایی آن و معرفی ابزار جمع« ایمیدانی یا کتابخانه»با رویکرد  آوری دادهروش جمع 72
 از ابعاد موضوعی، زمانی، مکانی قلمرو پژوهش 79
 گیری و همراه با توضیح دلیل انتخاب آن معرفی جامعه موردمطالعه، حجم نمونه، روش نمونه  جامعه و نمونه  74
 هاوتحلیل دادهای تجزیهشده بربینیهای آماری یا کیفی پیشمعرفی روش هاوتحلیل دادهتجزیه 75
 بندی اجرای پژوهش از زمان تصویب تا دفاع نهایی به تفکیک زمان موردنیاز برای مراحل مختلفبیان زمان بندی اجرا جدول زمان 76
  Vancouverیا  APAشده در متن بر اساس نظام مأخذ نویسی شامل منابع فارسی و غیرفارسی ارجاع داده فهرست منابع و مأخذ  71

 شود. معرفی می« عنوان منتخب»های کلیدی پروپوزال در راستای در ادامه نحوه نگارش هر یک از بخش   
 
 
 

 . تدوین بیان مسئله0-6-0
باید « مسئله»طور که گفته شد بیان مسئله به زبان ساده به معنای توجیه مسئله و طرح پرسش کلی محقق است. همان

ه های مناسب توجیه شود. بر این اساس ساختار نگارشی بیان مسئلدر قالب استدالل« یشینهادبیات پ»و « مبانی نظری»با 
 معرفی کرد.   72-7توان به شرح جدول را می

 . انواع محورهای کلیدی در نگارش بیان مسئله 02-0جدول 
 توضیح محور ردیف

  های ذهنی و احساسی ایجادشده از یک یا چند مشکلطرح چالش طرح مشکل  7
 توصیف شرایط مبهم و غیرشفاف چالش یا مشکل و لزوم ایجاد رویکردی مسئله محور به آن  چیستی مشکل  2
 لمس کردن شرایط مبهم یا غیرشفاف مشکل تأکید بر عینی کردن یا قابل تبدیل مشکل به مسئله 9
 شده معرفی و روشن کردن آثار حاصل از مسئله مشخص آثار مسئله 4
 ارائه استدالل مبتنی بر اطالعات کم، ناقص یا غلط در مواجهه با مسئله  هچالش مسئل 5
 از بعد زمان، مکان، موضوع، جنسیت، گروه سنی یا سازمانی خاص و امثال آن محدود کردن مسئله 6
 بیان پرسش کلی ایجادشده برای محقق با توجه به موارد قبل  پرسش کلی 1



  

 

 

 طراحی پژوهش و نگارش پروپوزال ۲۲

ی جدی انحوی نوشته شود که در پایان آن خواننده احساس کند، مسئلهشاره باید بهبیان مسئله در ساختار موردا     
حل کافی برای آن نیست و توجه به این مسئله ارزشمند است. هرچقدر پژوهشگر بتواند در وجود دارد که پاسخ یا راه

عدسازی خوانندگان و داوران حجمی کمتر و گویاتر بیان مسئله را با توجه به محورهای مورداشاره بنویسد، به متقا
 کند.برای تأیید انجام پژوهش موردنظر کمک می

مشکل بر یک قضاوت حسی تأکید دارد که در آن فرد  باید دقت کرد که بین مشکل با مسئله تفاوت وجود دارد.     
« ؟ در کجا؟ و چرا؟چه چیزی»داند شود؛ اما فرد نمیکه یک جای کار اشکال دارد و چیزی درست انجام نمیفهمد می

قدر تواند یک نارضایتی، ناراحتی، نگرانی و یک وضعیت نامطلوب باشد؛ اما آندچار اشکال شده است. مشکل می
یند آآن را توضیح داد. بااحساس مشکل، اغلب افراد در صدد انجام کاری برای رفع آن برمیتوان مبهم است که نمی

تعریف و »تا مشکل برطرف شود. یعنی در مرحله مواجهه با مشکل،  داد انجامباید « کاری؟چه»دانند اما هنوز نمی
یت تر و وضعیت فعلی و احتماالً وضع، مشکل شفاف«شدن مسئله»کامل نیست. اما در مرحله « توصیف وضعیت موجود

حل یا ه راهداند با چمطلوب آن تا حد زیادی مشخص خواهد شد. در مسئله چالش اصلی این است که فرد هنوز نمی
تر، در مرحله مشکل، تمام عوامل و توان وضع موجود را بهبود داد یا مسئله را برطرف کرد. به زبان علمیاقدامی می

و ها و آگاهی دانشجمشکل و افزایش اطالعات، دانسته دربارهمتغیرهای مؤثر در آن برای ما مشخص نیست. با مطالعه 
 همان مشکل «مسئله»یابد و قادر به بیان مسئله خواهد شد. در اینجا افزایش میهای آن از عوامل ایجادکننده و ریشه

« میلیبی»شده است. برای نمونه ممکن است مشخص« وضعیت موجود و مطلوب»شده است که در آن تعریف
 شود و با شفاف کردن موضوع او بهعنوان یک مشکل توسط پژوهشگر احساس میدانشجویان نسبت به پژوهش به

رسد که باید دالیل آن را شناخت و برای بهبود عنوان یک مسئله میبه« های پژوهشی در دانشجویانکم بودن انگیزه»
صورت دقیق یا تقریبی مشخص کرد و های مشخصی پیدا کرد. برای طرح یک مسئله باید مبدأ و مقصد را بهآن راه

ای رفع آن را مورد تأکید قرار داد. مشخص نبودن یا جستجوی مسیر مناسب بر راهبرد پژوهش برای حل مسئله
حل »است که بدون آن ارائه مسیر برای « تشخیص یا تعریف مسئله»نشان از ضعف در « وضعیت موجود یا مطلوب»

الت شود. بسیاری از مشکتعریف می« مسئله»دیده و « مشکل»طور خالصه پشتوانه منطقی و الزم را ندارد.  به «مسئله
صورت مسئله بیان شوند. هنر پژوهشگر این است که مشکالت را دیده و آن را بهارند که اصالً دیده نمیهم وجود د

 برداشت.  79-7هایی به شرح جدول توان گاممی کند. برای تبدیل مشکل به مسئله
 . مالحظاتی برای تبدیل مشکل به مسئله04-0جدول 

 موارد ردیف
 شناسایی وضعیت موجود  7
 یی وضعیت مطلوب )چیست و چه باید باشد؟(شناسا 2
 کارهایی برای تغییر وضعیت موجود و رسیدن به وضع مطلوب و انتخاب بهترین آنهای پژوهش علمی یا راهشناسایی روش 9
 بندی کرد.  ها را تفکیک و اولویتدر صورت وجود چندین مسئله در یک مشکل آن 4

د، در آن کننرسند و به شکل تخصصی مطالعه و پژوهش میاص به تخصص میرشته خویژگی افرادی که در یک      
کنند. باید دقت کرد که جنس های کلیدی و استاندارد آن حوزه را بهتر تشخیص داده و تعریف میاست که مسئله



 

 

 ۱۵ مرجع پژوهش

داری از رخورویژه اگر فرد بدون بکار دشواری خواهد بود. به ها به مسئلهنوعی است که تبدیل آنبرخی مشکالت به
د، کننهای ذهنی هم باشد. اغلب افرادی که در حوزه تخصصی کار میها و سوگیریفرضتخصص الزم، دارای پیش

دانند. در زندگی شخصی و محیط اجتماعی هم، هر فرد ها را میحل آنشناسند و راهمسائل استاندارد آن حوزه را می
ترین اشتباهات رایج در گیرد. یکی از بزرگها را به تجربه یاد میآن های حلآموزد و روشهای مختلفی را میمسئله

ای تبدیل کند که خودش کوشد هر مشکل را به یک یا چند مسئلهمواجهه با مشکالت این است که  پژوهشگر می
 ها مسلط است. های حل آنشناسد و بر روشمی

سؤال به شکل مناسب و شفاف طرح شود. برای نمونه برای  بیان پرسش کلی در این مرحله بسیار مهم است و باید     
توان سؤال را با توجه به رویکرد می« نامهتعارض بین استاد راهنما و دانشجو در فرایند اجرای پایان»پژوهش روی 

 پژوهشی به این شکل مطرح کرد: 
 نامه چیست؟اجرای پایانشناسی: تجربه دانشجویان از تعارض با استاد راهنما در فرایند رویکرد پدیده  
 مه چگونه نات تعارض بین استاد راهنما و دانشجو در فرایند اجرای پایانیرویکرد گراندد تئوری: فرایند مدیر

 است؟ 

های پژوهش و رویکردهای اثربخش ممکن است این چالش برای دانشجو ایجاد شود که من هنوز با انواع روش     
برگشتی در وکلی به این شکل طراحی کنم. در پاسخ به این چالش به همان رویکرد رفتام تا بتوانم پرسش آشنا نشده

ال تواند به عقب بازگردد و پروپوزآشنایی با جزئیات کار، دانشجو می گامشود که در نویسی اشاره میطول پروپوزال
 خود را اصالح یا تکمیل کند. 

 
 . تدوین اهمیت و ضرورت تحقیق0-6-2     

ان اهمیت و ضرورت تحقیق به شکل ساده باید مشخص شود که موضوع چرا مهم است و بین موضوعات مهم برای بی
ی چه معایب و مشکالت، چه اولویتی دارد. باید توضیح داده شود که انجام این پژوهش چه مزایایی دارد و انجام ندادن آن

 شده استفاده کرد. ساختار نگارشهای ارائهتداللخواهد داشت. در این بخش هم باید از پشتیبانی مبانی نظری در اس
 موردتوجه قرار گیرد. 74-7تواند بر اساس محورهایی به شرح جدول اهمیت و ضرورت می

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 طراحی پژوهش و نگارش پروپوزال ۵۸

 . محورهایی برای نگارش تدوین اهمیت و ضرورت پژوهش00-0جدول 
 موارد ردیف

 ارائه دالیلی برای انجام پژوهش 7
 ل با این پژوهش حاشاره به مشکل قابل 2
 اشاره به میزان افزایش دانش بشری و روشن کردن ابعاد ناشناخته موضوع 9
 ها، زمان و هرگونه آسیب احتمالیتوجهی به موضوع مانند هزینهاشاره به آثار منفی ناشی از بی 4
 کننده از نتایج پژوهش های استفادهمعرفی افراد یا سازمان 5
 نظری یا بر اساس دانش، ادبیات پیشینه و نظریات موجود بیان اهمیت با دالیل 6
 بیان اهمیت با دالیل عملی بر اساس کاربرد عملی نتایج پژوهش 1
 «مکان»و « زمان»بیان ضرورت پژوهش با تأکید بر دو مؤلفه  8
 های رسمی ها یا مصاحبهژوهشنظران در انواع پبیان ضرورت با ارائه آمار و ارقام از رویدادها و تأکید متخصصان و صاحب 3
 شدههای انجامنشان دادن جای خالی پژوهش موجود در میان پژوهش 71

ای دانشجویان دانشگاه خود پژوهش کند. ضرورت این پژوهش خواهد درباره سواد رسانهبرای نمونه دانشجویی می     
سب لزوم مواجهه منا»و اهمیت آن « های تبلیغاتیادههای غلط و سوءاستفرسانیمشکالت رفتاری، اطالع»تواند انواع می

 باشد. « امروز ها در دنیای ارتباطیبه محتوای رسانه
    
 . تدوین اهداف0-6-4

دنبال چیست. بسیاری از داوران ابتدا اهداف کلی و اختصاصی کننده آن است که پژوهشگر بههدف پژوهش مشخص
دهند. هدف کلی اغلب اجرا بودن موردبررسی قرار میروپوزال را ازنظر قابلخوانند و بر اساس آن بقیه اجزای پرا می

شود. اهداف اختصاصی شامل چندین هدف است همان عنوان پژوهش است که در مواردی با شرح بیشتری ارائه می
« یژهجزئی، فرعی، اختصاصی یا و»دهد. به همین خاطر به آن اهداف که هرکدام بخشی از هدف کلی را پوشش می

خاص بودن، »های و با تأکید بر شاخص SMARTتوان از الگوی گویند. برای تهیه اهداف اختصاصی مناسب میهم می
 استفاده کرد. 75-7به شرح جدول  7«گرایی و محدودیت زمانییابی، واقعگیری، قابل دستاندازهقابل

 هایی برای تهیه اهداف اختصاصی یا ویژه. شاخص05-0جدول 
 توضیح اخصش ردیف

 اطالع و آگاهی از خواسته مشخص هدف بودن خاص 7
 گیری آن امکان اندازه گیریاندازهقابل 2
 اجرا بودن آن اطمینان از قابل دستیابیقابل 9
 بینانه و عقالنی بودنواقع گراییواقع 4
 دستیابی بودندر زمان مشخصی قابل محدودیت زمانی 5

کند. هدف کلی از موضوع گرفته وع نسبت به تدوین هدف کلی و اهداف جزئی اقدام میپژوهشگر بر اساس موض    
های هایی هستند که به فرضیات یا سؤالشود و اهداف جزئی از هدف کلی اخذ خواهد شد. اهداف جزئی همانمی

                                                           
1. Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time bound (SMART) 



 

 

 ۵۲ مرجع پژوهش

« مفهومی و منطقیارتباط »باید « ها یا سؤاالتموضوع، هدف و فرضیه»شوند. مهم این است که پژوهشی تبدیل می
کاری را چطور، کجا، چه وقت، با چه»باهم داشته باشند. اهداف اختصاصی باید مشخص کند که در فرایند پژوهش 

اده کرد سنجش استفهای کنشی قابلشود. برای بیان اهداف اختصاصی باید از فعلانجام می« چه کسی و به چه منظور
ند. برای نوشتن باش« اسبه، ارزیابی، تعیین، تبیین، تشریح، توضیح و امثال آنمقایسه، مح»توانند شامل و این افعال می

تفاده اس« هابررسی، درک، فهم، باور کردن، مطالعه و امثال آن»اهداف اختصاصی نباید از افعال غیر کنشی مبهم مانند 
ابزار یا  «مطالعه و بررسی»چون  کرد؛ زیرا ارزیابی میزان دستیابی به این اهداف بسیار دشوار است. همچنین مفاهیمی

 عنوان هدف مطرح شوند.    ای برای رسیدن به هدف هستند و نباید بهوسیله
 
 . تدوین فرضیه یا سؤال پژوهشی 0-6-0

پس از تدوین اهداف کلی و اختصاصی پژوهشگر باید این اهداف را به شکلی طراحی کند که قابل پاسخ دادن یا 
منظور پژوهشگر اهداف اختصاصی پژوهش را به سؤاالت پژوهشی )برای امکان پاسخگویی(  آزمون کردن باشد. به این

کند و هر کند. این اقدام مسیر اجرای پژوهش را هموار میهای پژوهش )برای امکان آزمون کردن( تبدیل مییا فرضیه
ویان و های دانشجم که از چالشتواند به یک یا بیشتر از یک مورد سؤال یا فرضیه تبدیل شود. این بخش مههدف می

درستی درک نشود، موجب اشتباهاتی در پژوهش خواهد شد. به این منظور و برای درک پژوهشگران است، اگر به
 شده است. ارائه 76-7ها در جدول مفاهیم فرضیه و سؤال، تفاوت آن

 هاهای فرضیه و سؤال و کاربرد آن. تفاوت06-0جدول 
 سؤال ردیف فرضیه

 یک جمله پرسشی 7 جمله خبرییک 
 رویکرد پاسخ به یک پرسش 2 ن یک حدس آگاهانهدرویکرد آزمو

 نیاز به حداقل یک متغیر 9 متغیر 2نیاز به حداقل 
 اغلب رویکردی اکتشافی 4 اغلب رویکردی غیر اکتشافی

اده کرد؟ پاسخ به این سؤال شود که چه موقع از سؤال و چه موقع از فرضیه باید استفحال این سؤال مطرح می     
توان انواع رویکردها و نظرات را در رو است و مینظرهایی بین اساتید و پژوهشگران مختلف روبهاغلب با اختالف

 مشاهده کرد. 71-7این رابطه در جدول 
 . انواع نظرها در کاربرد فرضیه و سؤال01-0جدول 

 توضیح رویکرد ردیف
 رائه فرضیه، تالش دارند در هر شرایط اهداف را به فرضیه تبدیل کنند.با گرایش به ا فرضیه محوری 7
 با گرایش به ارائه سؤال، تالش دارند در هر شرایط اهداف را به سؤال تبدیل کنند. سؤال محوری 2
 شد.د داشته باکنند که مبانی نظری مناسب برای یک حدس وجوتنها زمانی اهداف را به فرضیه تبدیل می فرضیه با مبانی نظری 9
 کنند که حوزه موردبررسی کامالً ناشناخته و بدون مبانی نظری باشد.زمانی اهداف را به سؤال تبدیل می سؤال در پژوهش اکتشافی 4
 کنند. باید ازتبدیل می« 4و  9»برخی اهداف را به سؤال و برخی را به فرضیه با رویکردهای دو گزینه  ترکیبی 5

الت پژوهشی و فرضیه با ماهیت یکسان اجتناب شود مگر آنکه سؤاالت پژوهشی و زمان سؤاکاربرد هم
 فرضیه متفاوت باشند. 
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های کیفی نیاز به تعیین اهداف اختصاصی در ابتدای کار نیست و در طول پژوهش با در برخی پژوهش        
 ت پژوهش با یک سؤال اصلی آغازشود. درواقع سؤاالمحدودسازی مسئله و قابلیت انجام آن، سؤاالت طراحی می

دیل به سؤاالت فرعی تب یابد وتدریج توسعه می، بهعمق بیشتر روی مسائل پژوهشا تو در مراحل بعدی ب شودمی
 سوی عمل و فرایند جهت دارند. شود. سؤاالت عموماً کلی، باز و در برخی موارد ساده هستند و بهمی

انی به سراغ طراحی فرضیه برای اهداف برود که شرایط طرح یک حدس منطقی شود پژوهشگر تنها زمپیشنهاد می     
یه تر است. برای تدوین هر فرضتر و منطقیبا پشتوانه مبانی نظری فراهم باشد؛ در غیر این صورت طرح سؤال ساده

 توجه داشت.  78-7باید به مالحظات جدول 
 های قابل تدوین  . انواع فرضیه08-0جدول 

 توضیح نوع ردیف
 « مدیران زن عملکرد بهتری نسبت به مدیران مرد دارند.»دار: مانند فرضیه الف( جهت پژوهشی 7

 «بین جنسیت و عملکرد مدیران تفاوت وجود دارد.»ب( بدون جهت: مانند فرضیه: 
 الف( فرض صفر: عدم رابطه، عدم تفاوت، یکسان بودن آماری 2

 تفاوت   ب( فرض خالف: وجود رابطه، وجود

دار جهت متغیر مستقل بر متغیر وابسته مشخص است ولی در فرضیه بدون جهت، جهت متغیر در فرضیه جهت     
دون بدار و  جهت»های توان برای فرضیهرا می« صفر و خالف»های مستقل بر متغیر وابسته مشخص نیست. فرض

 نوشت. 73-7به شرح جدول « الفبایی و نماد آماری»به دو شکل «  جهت
 های پژوهشی  . انواع الگوی نگارش فرضیه آماری برای فرضیه09-0جدول  

 توضیح نوع ردیف
 صورت الفبایی:نگارش فرضیه صفر و خالف به دارجهت 7

H0 : ندارندعملکرد بهتری مدیران زن نسبت به مدیران مرد. 
H1 : دارند.عملکرد بهتری مدیران زن نسبت به مدیران مرد 

 صورت نماد آماری:فرضیه صفر و خالف به نگارش
H0: M=M 

H1: M>M 

بدون  2
 جهت

 صورت الفبایی:نگارش فرضیه صفر و خالف به
H0بین جنسیت و عملکرد مدیران تفاوت وجود ندارد :. 
H1.بین جنسیت و عملکرد مدیران تفاوت وجود دارد : 

 ری:صورت نماد آمابه یا فرض مقابلنگارش فرضیه صفر و خالف 
H0: M=M 

H1: M≠ M 

تر، تر، کوچکبیشتر، کمتر، بزرگ»ها تشخیص داد که با مواردی چون آن« فعل»توان از دار را میهای جهتفرضیه     
تر از فرضیه بدون جهت است زیرا برای آن باید دار قویهمراه هستند. فرضیه جهت« افزایش، کاهش، بهتر و بدتر
 ارائه کرد.« بدون جهت»صورت دار نباشد باید آن را بهشواهد قوی برای فرضیه جهت شواهد قوی ارائه داد. وقتی

هستند. شناسایی « های دو دامنهفرضیه»های بدون جهت و فرضیه« های یک دامنهفرضیه»دار های جهتفرضیه     
رد فرض  برایوردنظر بودن فرضیه برای آزمون آماری مهم است. اندازه شاخص آزمون م« دار یا بدون جهتجهت»
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« 69/7آزمون یک دامنه به میزان »و برای « 36/7آزمون دو دامنه به میزان »( برای α=15/1درصد ) 5صفر با مقدار آلفا 
آزمون دو »( در α=17/1درصد ) 7است. همچنین اندازه شاخص آزمون موردنظر برای رد فرض صفر با مقدار آلفا 

 (. 21-7است )جدول « 99/2»ون یک دامنه آزم»و برای « 58/2دامنه به میزان 
 رد فرضیه صفر برای. اندازه 21-0جدول 

 سطح یک درصد درصد 5سطح  آزمون ردیف
 58/2 36/7 دو دامنه 7
 99/2 69/7 یک دامنه 2

ن کار و آلفا ای Sigمقایسه با « PLS»و « SPSS» ،«AMOS»افزارهای کامپیوتری مانند البته دانشجویان با کمک نرم      
اط ارتب»ای تأکیددارند. در نوع رابطه« تفاوت»و گاهی بر « رابطه»دار گاهی بر های جهتاین فرضیهدهند. را انجام می

گیرد. در یموردتوجه قرار م« وجود تفاوت بین متغیر یا متغیرها»و در نوع تفاوتی « یا همبستگی بین دو یا چند متغیر
نبود »ر و در بررسی رابطه مبتنی ب« برابری یا نبود تفاوت»های صفر، حاکی از ها اغلب فرضیهشرایط بررسی تفاوت

 شده است. برای هرکدام یک نمونه ارائه 27-7است. در جدول « رابطه
 ای و تفاوتی های رابطههایی از فرضیه. نمونه20-0جدول 

 نمونه نوع فرضیه ردیف
 ه و غیرتحصیلکرده برابر است.کردای در میان افراد تحصیلسواد رسانه تفاوتی 7
 ای رابطه وجود ندارد.بین تحصیالت و سواد رسانه ایرابطه 2

ه های آماری مربوط بدهند. در گزارشها صفر یا خنثی هستند، چون گرایش به هیچ جهتی را نشان نمیاین فرضیه    
 شوند. ده میهای صفر و خالف به شکل آماری نمایش داها، فرضیهوتحلیل یافتهتجزیه
بتنی همان هدف متوان با سؤالی کردن هر هدف، به دنبال پاسخ راحتی میهای فرضیه را ندارد و بهسؤال پیچیدگی      

ز صرف استفاده ابود. یکی از اشتباهات رایج در طراحی سؤال این است که دانشجویان بهبر روش پژوهش مناسب 
اید دقت کرد که نوشتن سؤال در عین سادگی به رعایت اصولی هم نیاز دارد. سازند. باز هدف سؤال می« آیا»یک کلمه 

ن تحصیالت آیا بی»جای سؤال ای است، بهتر است بهبرای نمونه وقتی هدف بررسی رابطه بین تحصیالت و سواد رسانه
ای وجود د رسانهای بین تحصیالت و سواچه رابطه»طور نوشته شود که این« ای رابطه وجود دارد؟و سواد رسانه

 «.دارد؟
درنهایت انتخاب سؤال یا فرضیه به نوع استدالل دانشجو و هدایت استاد راهنما بستگی دارد. باید دقت کرد که       

یابی به یک نتیجه از یک هدف، مجاز نیست. پس الزم است فقط سؤال نوشتن هر دو شکل فرضیه و سؤال برای دست
البته چنانچه ماهیت سؤال پژوهشی و فرضیه متفاوت اختصاصی نوشته شود.  ای مشخص برای یک هدفیا فرضیه

شرط آنکه تکرار و ازلحاظ مفهومی یکسان نباشند. برای درک بیشتر به موارد جدول باشد نگارش هردو مجاز است به
 شده توجه فرمایید. های ارائهو نمونه 7-22
 

 
 



  

 

 

 طراحی پژوهش و نگارش پروپوزال ۵۵

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

 یا فرضیه یا سؤال 7
 )فقط یکی باشد(

 بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد آنان رابطه وجود دارد؟ ایچه رابطهسؤال پژوهشی: 
 فرضیه: بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد آنان رابطه وجود دارد.

 نگارش هر دو 2
  ()به اختیار پژوهشگر

 سؤال پژوهشی: میزان سطح هوش هیجانی مدیران چگونه است؟ میزان سطح عملکرد مدیران چگونه است؟
 فرضیه: بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد آنان رابطه وجود دارد. 

 تقسیم کرد.  29-7شرح جدول به« ای و تفاوتیتوصیفی، رابطه»توان به سه دسته سؤاالت پژوهش را می      
 . انواع سؤاالت پژوهش24-0جدول 

 نمونه انواع ردیف
 است و امثال آن چیست، چگونه»استفاده از کلماتی چون  توصیفی 7
 دهنده چگونگی رابطه دو یا چند متغیر نشان ایرابطه 2
 دهنده تفاوت بین متغیرها نشان تفاوتی 9

 وجه داشت. ت 24-7در نوشتن سؤاالت پژوهش باید به مواردی به شرح جدول      
 . انواع مالحظات در نوشتن سؤاالت پژوهش20-0جدول 

 مالحظات ردیف
 اختصاص شماره به هر سؤال  7
 بیان شفاف و مشخص سؤال 2
 دهی بودنقابل پاسخ 9
 که به یک جواب برسد. نحویبه 4
 تری داشته باشند. ها رویکرد تحلیلیختم نشود و پاسخ« خیر-بله»بهتر است که به  5
 همپوشانی نداشتن سؤاالت  6
 وزن بودن سؤاالت هم 1
 خارج از اهداف فرعی و مسئله نبودن 8

 ها، مدلتوان پس از سؤاالت یا فرضیهدنبال آزمون یا طراحی مدل است، میهایی که پژوهشگر بهدر پروپوزال     
 مفهومی پژوهش را هم ارائه کرد. 

 
 مفهومی  . ارائه مدل0-6-5
ه توضیح است در صورت نیاز به بررسی و آزمون مدل، پس از ارائه فرضیه، مدل مفهومی اولیه ارائه خواهد الزم ب 

« رهاها و نوع متغیموضوع، فرضیه»تواند مدل مفهومی خود را با توجه به ر پروپوزال با سه شکل میشد. پژوهشگر د
شده است. در شکل اول به متغیرهای معرفی 2-7شکل ارائه کند. سه شکل مورداشاره به ترتیب از باال به پایین در 

مستقل، وابسته »و در شکل سوم به متغیرهای « مستقل، وابسته و میانجی»، در شکل دوم به متغیرهای «مستقل و وابسته»
 شود.  تأکید می «کنندهو تعدیل
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 ارائه توسط پژوهشگر های مفهومی قابل. انواع مدل2-0شکل 
 

 شناسی پژوهش. روش0-6-6
به  ها یا پاسخبعدازاین که سؤال یا فرضیه پژوهش مشخص شد، باید روش انجام پژوهش و چگونگی آزمون فرضیه

پاسخ داد  25-7شناسی پژوهش مشخص شود. به این منظور باید به سؤاالتی به شرح جدول سؤاالت در قالب روش
 ها را در پروپوزال نوشت.و آن

 شناسی پژوهشکننده روشاالت تعیین. سؤ25-0جدول 
 سؤاالت ردیف

 روش پژوهش به لحاظ هدف کدام است؟ 7
 روش پژوهش به لحاظ راهبردی کدام است؟ 2
 روش پژوهش به لحاظ مسیر اجرا کدام است؟ 9
 قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی پژوهش چیست؟ 4
 شود؟در صورت استفاده از نمونه با چه روش و به چه دلیل انجام میشود؟ آوری میای جمعیا نمونه ها از چه جامعهداده 5
 شود؟ها استفاده میآوری دادهاز چه ابزاری با چه روایی و پایایی برای جمع 6
 شود؟افزار یا چه سطح اطمینان آماری استفاده مییا کیفی و با چه نرم کمّیتحلیل داده  از چه روش 1

 توان از فصول پنج تا نه استفاده کرد. این سؤاالت میبرای پاسخگویی به      
 
 هاوتحلیل یافته. تجزیه0-6-1
ها اشاره دارد. درواقع در این بخش پژوهشگر وتحلیل دادههای مناسب آماری یا تحلیل کیفی برای تجزیهروش به 

ات کند. جزئییا کیفی استفاده می (کمّیهای آماری )های خود، از چه روشوتحلیل دادهکند که برای تجزیهمشخص می
ای تحلیل افزارهها الزم است تا نرموتحلیل یافتهشده است. برای اجرای تجزیهها در فصل هشتم کتاب معرفیاین روش

 متغیر مستقل متغیر وابسته

 ندهکنمتغیر تعدیل

 متغیر وابسته

 متغیر میانجی

 متغیر مستقل

 متغیر وابسته متغیر مستقل
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فزارها ااس، ایموس، لیزرل و...( یا تحلیل کیفی در پروپوزال معرفی شود. انواع پرکاربرد این نوع نرماسپیآماری )اس
ه شود. ها هم اشارشده است. همچنین در تحلیل آماری باید به سطح اطمینان برای تحلیلپنجم کتاب معرفی در بخش

 شود.های علوم انسانی در نظر گرفته میدرصد در پژوهش 35طورمعمول سطح اطمینان به
 
 . ارجاع داخل متن و منبع نویسی در پروپوزال0-6-8

ت. در پروپوزال الزم اس« ادبیات پیشینه»و « مبانی نظری»ها بر اساس اها و استداللها، ادعارائه منبع برای تمام گزارش
باید  «پیشینه پژوهش»یا « اهمیت و ضرورت پژوهش»یا « بیان مسئله»هایی مانند های بخشبه این منظور شما در متن

اع دهید. این نشانی ارجاع شده باید ارج« خانوادگی نویسنده و سالنام»شده از منابع مختلف در حد به مطالب استفاده
طور کامل و با جزئیات نوشته شود. برای ارجاع در متن و نوشتن در پروپوزال به« فهرست منابع یا منابع»در بخش 

شده کامل نشانی منبع ارجاع شده در فهرست منابع الگوهای معتبر مختلفی وجود دارد که باید بر اساس الگوی مطرح
ویسی ندهی و منبعترین الگوی ارجاعتوان از رایجنشده بود، میکار را انجام داد. اگر الگویی نوشتهدر پروپوزال این 

شده نامه و رساله نوشتهد. توضیحات کامل این روش در فصل سوم و بخش نگارش پایاناستفاده کر« APA»یعنی 
نام خانوادگی، نام، سال، »ه در متن به ترتیب مانند مقاله ارجاع شدطور ساده برای نوشتن نشانی کامل، است. اما به

 شود.   ارائه می« عنوان مقاله، نام نشریه، شماره نشریه و شماره صفحات
 
 شناسی برای نگارش پروپوزالهای روشبخش . ارتباطات منطقی بین0-6-9

ا که هر یک از اجزاء با شناسی هر پژوهش وجود دارد، به این معنشناسی یک ارتباط منطقی بین اجزای روشدر روش
نوان شناسی، ابتدا عگیرد. درواقع نقطه شروع برای نوشتن روشیک ربط منطقی بر اساس جزء قبل از خود شکل می

و بعد اهداف و در ادامه فرضیه یا سؤاالت پژوهشی است. بر اساس این موارد ابتدا روش پژوهش، سپس جامعه، نمونه 
طرح ها موتحلیل یافتههای تجزیهها، روایی و پایایی آن و درنهایت روشآوری دادهو روش تعیین آن، سپس ابزار جمع

جای نظرگیری درباره یک عنوان خالی، ابتدا در شود، بهشده است. توصیه میمعرفی 9-7شود. این فرایند در شکل می
کل ح و تکمیل آن نظر بگیرند. شکنار این شکل اجزای کار معرفی شود و بعد از اساتید و مشاوران مختلف برای اصال

 نوعی راهنمای نگارش پروپوزال خام اولیه و شروع بسیار خوبی برای تکمیل و نگارش پروپوزال اصلی است.به 7-9
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 شناسی هر جزء با استناد به جزء ماقبل آن. فرایند نگارش روش4-0شکل 
 پروپوزال اولیه را در یک صفحه بنویسید 9-7نگارش پروپوزال اصلی، با استفاده از شکل  شود قبل ازتوصیه می      

 د. نیو پس از تأیید گروه مربوطه آن را تکمیل ک
 
 های اطالعاتی و جدول گانت. سایر بخش0-6-01

پژوهش وجود دارد  هایهایی مربوط به لوازم، تجهیزات و هزینهشده، بخشها پس از ارائه مطالب گفتهدر پروپوزال
، دانشجو موظف به ثبت شودوسط دانشگاه یا سازمان خاصی حمایت میتهای پژوهشی که اگر بخشی از هزینه

( وجود دارد 26-7تکمیل آن است. در انتهای پروپوزال اغلب بخشی مانند جدول گانت )جدول اطالعات مربوط و 
 ص کند.تا دانشجو زمان انجام مراحل مختلف پژوهش خود را مشخ
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      وپوزال ارزیابی نهایی پر .0-1
 قابل ارزیابی است.   21-7شده توسط دانشجو یا داوران بر اساس محورهایی به شرح جدول درنهایت پروپوزال تکمیل
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 شده  )مورداستفاده دانشجو(لیست ارزیابی پروپوزال یا پیشنهاده پژوهشی تکمیل. چک21-0جدول 

 مناسب بودن معیار محورها
 خیر بلی

وع
وض

م
 

   آوری داده، زمان، تجهیزات و منابع مالی دارد؟ آیا قابلیت اجرا با توجه به جمع
   ید و گویا است؟فآیا عنوان مختصر و م

   آیا عنوان فارسی با عنوان انگلیسی مطابقت دارد؟ 

ئله
مس

ان 
بی

 

   آیا دامنه مسئله پژوهش محدود و عینی شده است؟ 
   وز )جدید( است؟ رآیا مسئله پژوهش به
   است؟« روشن، منطقی و با پشتیبانی مبانی نظری و ادبیات پیشینه»آیا مسئله پژوهش، 

   شده است؟آیا سؤال اصلی در انتهای بیان مسئله بیان

 و 
ت

همی
ا

رت
رو

ض
 

   شده است؟خوبی بیانآیا مهم بودن مسئله به
   شده است؟خوبی بیانآیا اولویت داشتن و ضرورت انجام این پژوهش به

   شده است؟ خوبی نشان دادهآیا جای خالی پژوهش به

ضیه
فر

    
ا یا

ه ت
ؤاال

س
 

   ها یا سؤاالت پژوهش با موضوع مرتبط است؟آیا فرضیه
   ها یا سؤاالت پژوهش با بیان مسئله مرتبط است؟آیا فرضیه
   ند؟پذیر هستپذیر و یا سؤاالت پاسخها آزمونآیا فرضیه

ش
رو

سی
شنا

 

   شده است؟آیا روش پژوهش بر اساس موضوع انتخاب
   شده و تعداد آن مشخص است؟درستی تعریفآیا جامعه به

   شده است؟ خوبی بیانگیری و منطق استفاده از آن بهآیا روش نمونه

   شده است؟طور منطقی توضیح دادهآیا تعداد نمونه و کفایت آن به
   شده است؟طور منطقی توضیح دادهها بهآوری دادهبزار و روش جمعآیا ا

   شده است؟خوبی توضیح دادهها بهوتحلیل یافتهآیا روش تجزیه
ابع

من
 

   شده است؟ ای تنظیمپیآیا فهرست منابع مورداستفاده به روش علمی ونکوور یا ای

ری
شتا

نو
 

برای  72با سایز  Times New Roman ارسی و فونتبرای متن ف 79با سایز  B-lotusآیا فونت 
 متر رعایت شده است؟ یک سانتی و فاصله خطوط متن انگلیسی

  

ش
وه

 پژ
رو

قلم
 

   شده است؟خوبی و با پشتیبانی مبانی علمی تعریفآیا متغیرهای پژوهش به
   شده است؟آیا محدوده زمانی موردبررسی مشخص

   شده است؟ رسی مشخصآیا محدوده جغرافیایی موردبر

 برخورداری»، «هاآوری داده از آندسترسی به نمونه موردبررسی و امکان جمع»عالوه بر ارزیابی مورداشاره باید از        
 هایاطمینان حاصل کرد. در پژوهش« کامل شدن پژوهش در زمان موردنظر»و « از منابع مالی کافی برای اجرای پژوهش

 های جدی مواجه شدند. ه دلیل فقدان توجه به این سه مورد در ابتدای کار با چالشمتعددی دانشجویان ب
 
 



  

 

 

 طراحی پژوهش و نگارش پروپوزال ۸۸

 
 رعایت مالحظات حقوقی در پروپوزال .0-8

ها باید بخش چهارم و فصل اطالعی از آنبرای رعایت مالحظات حقوقی و پیشگیری از هرگونه پیامدهای ناشی از بی
-روپوزالها یا پپیشنهاده»عنوان فرایندی قانونی و اجباری برای تأیید ت بهرا مطالعه کرد. دو مورد از این مالحظا پنجاهم

یزان گزارش نتایج م»و دوم « گزارش تکراری نبودن عنوان پروپوزال»شده است. نخستین مورد بینیدر ایران پیش« ها
وم و فناوری اطالعات پژوهشگاه عل»دهنده این خدمات است. سازمان رسمی ارائه« ها در محتوای پروپوزالمشابهت

 است. « ایرانداک»با نام اختصاری و معروف « ایران

 
 «ایرانداک»در « عنوان پروپوزال»گزارش تکراری نبودن  .0-8-0

عنوان  ثبت« تکرار موضوعات پژوهشی»برای جلوگیری از « وزارت علوم، فناوری و تحقیقات»با عنایت به مصوبه 
قاطع در م« هاها یا پروپوزالپیشنهاده»توسط دانشجویان از الزامات تأیید  و دریافت گزارش« ایرانداک»ها در پروپوزال

 کارشناسی ارشد و دکتری است. 
ی نخست صفحه 21تا  75شناختی و صورت رایگان، به اطالعات کتابکاربران بدون محدودیت و به همه     
پژوهش  وجو در این پایگاه از پیشینهتوانند با جستمیها در پایگاه اطالعات گنج دسترسی دارند و ها و رسالهنامهپایان
مند هستند بررسی پیشینه پژوهش آنان را کارشناسان متخصص ایرانداک انجام آگاه شوند. اما کاربرانی که عالقه، خود

 انه پیشینهتوانند از سامهای دلخواه آنان فرستاده شود، میرایانامه ها در یک نامه رسمی به نشانیدهند و پاسخ آن
 شده، پاسخ خود را دریافت کنند.  پژوهش استفاده و در ازای پرداخت مبلغ مشخص

یه کنند، اما توصهرچند برخی دانشجویان در انتهای فرایند تأیید پروپوزال برای دریافت این گزارش اقدام می     
ش نبودن عنوان خود، نسبت به دریافت گزارشود که دانشجویان قبل از تکمیل پروپوزال و برای اطمینان از تکراری می

ار کاز ایرانداک اقدام کنند. هرچند ممکن است پیشنهاده یا پروپوزال با نظر اساتید یا داوران دچار تغییراتی شود ولی این
 دشویم گزارش شما عنوان با مشابه عناوین مواردی درکند. به غنای فعالیت دانشجو در انتخاب عنوان مناسب کمک می

نسبت   «پژوهشگران سایرهایی برای پیشنهاد یا پژوهشی پیشنهادهای» بخش مرور ویژهبه و هاآن مرور با توانمی که
از  «تکراری نبودن عنوان پروپوزال»چگونگی مراحل ثبت و دریافت گزارش  .اقدام کرد عنوان تکمیل و اصالحبه 

گام هبصورت تصویری و گامبه پنجاهمبخش چهارم و فصل  توان دررا می« پیشینه پژوهش»سامانه ایرانداک و بخش 
 مرور کرد.  

 
 پروپوزال در سامانه همانندجو گزارش نتیجه مشابهت .0-8-2

« ندیهمان»از دیگر اقدامات الزم برای تأیید پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، دریافت گزارش میزان 
« انندجوهم»ودن محتوای پروپوزال است برای این منظور باید از سامانه برای ارائه مستندی معتبر دال بر تکراری نب

وان تمربوط به ایرانداک استفاده شود. چگونگی مراحل ثبت و دریافت گزارش میزان شباهت محتوای پروپوزال را می



 

 

 ۸۲ مرجع پژوهش

ر تا دی حداکثپذیرش هماننگام مرور کرد. میزان قابلبهصورت تصویری و گاموهشتم بهدر بخش چهارم و فصل چهل
اهد کننده و تأیید گروه مربوطه خوهای قانعدرصد است و در صورت بیشتر بودن از این مقدار نیاز به ارائه استدالل 91

قبل از ثبت پروپوزال در سامانه همانندی آن است که از میزان صحیح اقدامات الزم برای دریافت گزارش بود. از 
و « هاعنوان»توان به ای نمونه میاثرگذار در میزان همانندی حذف شوند. برط موارد مشترک و غیرمربو، «همانندجو»
درصد بود، دانشجو باید با مرور  91در صورت اینکه باز هم گزارش همانند جو باالتر از اشاره کرد.  «فهرست منابع»

ز حالت نقل قول یا های مشخص شده در گزارش همانندجو، تالش کند تا متون مشابه تشخیص داده شده را اقسمت
حالت نوشته شده فعلی، خارج کند. به این نحو که با نگارش مجدد و رعایت حفظ اصل پیام متن، آن را با زبان خود 

  بازنویسی کند. 
 
 های زیست پزشکینامه یا رسالهدریافت کد اخالق برای پایان     .0-8-4

ا بهستند. برای نمونه « کد اخالق»لزم به دریافت دلیل کار روی موضوعات انسانی و حیوانی، مها و بهبرخی پژوهش
« ورنامه کمیته اخالق زیستی دانشگاه پیام نآیین»و « های زیست پزشکیکمیته ملی اخالق در پژوهش»توجه به تأکید 

وزال، باید پس از تأیید عنوان پروپخصوص در رشته روانشناسی با موضوعات انسانی و حیوانی کلیه پژوهشگران به
نامه ایتفرم رض»را دریافت کنند. به این منظور پژوهشگران با تکمیل « کد اخالق»یا  «کمیته اخالق زیستی»به مصو

کمیته »تحویل داده تا به « مسئول پژوهشی مرکز»به « پروپوزال و فایل پروپوزال مصوبه»آن را همراه با « آگاهانه پژوهش
دفتر تحقیقات، خدمات پژوهشی و »در   _office@pnu.ac. ir re_researehبه نشانی « اخالق در پژوهش دانشگاه

، باید «اخذ کد اخالق»در خصوص « کمیته اخالق در پژوهش»ارسال شود. در ادامه و برای مشاهده مصوبات « فناوری
به نشانی « های زیست پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیسامانه ملی اخالق در پژوهش»به 

ethics.research.ac.ir  نامه کمیته آیین»و « فرم رضایت»را دریافت کرد. « کد اخالقی» 4-7مراجعه و از مسیر شکل
 دسترسی است.در پورتال مرکزی و قسمت پژوهش قابل« اخالق زیستی دانشگاه پیام نور

 
 ←« یننام نننورکمیتننه اخننالق در پننژوهش دانشننگاه پ» ←« کمیتننه اخننالق در پننژوهش دانشننگاهی» ←« کمیتننه اخننالق تابعننه»
 «صورت فارسی و انگلیسیامکان مشاهده و دریافت مصوبات کد اخالق به» ←« مشخصات کمیته»

 های زیست پزشکی. مسیر دریافت کد اخالق از سامانه ملی اخالق در پژوهش0-0شکل 
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 هدف کلی: آشنایی با نحوه اجرای پژوهش

 اهداف یادگیری
 های قبل و بعدازآنآشنایی با جایگاه گام اجرای پژوهش در مقایسه با گام 
 کمک پروپوزال دهی طرح پژوهش بهآشنایی با سامان 

 امه نپایان»سازی آن با الگوی نگارش آشنایی با فرایند اجرای پژوهش و پیاده
 «یا رساله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۸۸ مرجع پژوهش

 مقدمه

همان پروپوزال است. در نخستین گام برای این  شروع پژوهش به معنای اجرای پژوهش بر مبنای طرح پژوهش یا
بانی نظری، ها، ممنظور باید مبانی پژوهش را سامان داد؛ یعنی بر اساس پروپوزال، بیان مسئله، اهداف، سؤاالت یا فرضیه

ص، ی مشخها و با ابزارهاشناسی، کار را تکمیل و نهایی نمود. سپس بر اساس سؤاالت یا فرضیهادبیات پیشینه و روش
گیری قرار داد. در این فصل برای درک بیشتر دانشجو، وتحلیل و موردبحث و نتیجهآوری، تجزیهها را جمعداده

نامه یا رساله مرور خواهد شد و در بخش دوم های پایانصورت کلی و در قالب سرفصلفرایندهای اجرایی پژوهش به
 د. شوفرایند پژوهش با جزئیات بیشتری معرفی میشامل فصول پنجم تا نهم کتاب، هر یک از مراحل اجرایی 

 
 فرایند پژوهش با تأکید بر گام اجرای پژوهش .2-0

حاال چه باید »کنند که اغلب دانشجویان پس از نگارش پروپوزال یا طرح پیشنهاد پژوهش این سؤال را مطرح می
ند. با نامه یا رساله مرور کوی نگارش پایانکند تا این پاسخ را با زبانی ساده و همراه با الگاین فصل تالش می«. کرد؟

شود و باید بر اساس آن کار پژوهش را آغاز کرد. برای این تصویب و تأیید پروپوزال، برنامه اجرایی پژوهش تأیید می
ی دهنامه یا رساله سازمانمنظور دانشجو باید در نخستین گام اطالعات موجود پروپوزال را در قالب الگوی نگارش پایان

الب ها در قگیری و نگارش آنها و اطالعات مناسب به تحلیل، بحث و نتیجهآوری دادهکند. در گام بعدی باید با جمع
توان می «نامه یا رسالهتکمیل فصول دوم تا پنجم پایان»موردنظر بپردازد. در این مسیر و برای اجرای مناسب پژوهش و 

« ژوهشفرایند پ»بار دیگر جدول کمک گرفت. قبل از هر توضیح « نهم فصول پنجم تا»از بخش دوم این کتاب شامل 
 شود.    ( مرور می7-2های قبل و بعد )جدول با رنگ متمایز و جایگاه آن نسبت به گام« اجرای پژوهش»با تأکید بر گام 

 . فرآیند پژوهش با تأکید بر گام اجرای پژوهش0 -2جدول 
 حتوضی مراحل ردیف فرآیند کلی پژوهش

 
 طراحی پژوهش

 ای تخصصی برای پژوهش انتخاب حوزه انتخاب حوزه مطالعاتی 7
 تهیه فهرستی از مسائل و مشکالت در حوزه مطالعاتی ترین مشکل یا مسئلهانتخاب مهم 2
 انتخاب مشکل و تبدیل آن به مسئله و نوشتن عنوان پژوهشی  عنوانتبدیل مشکل به مسئله و  9
 های الزم برای اجرای پژوهشتدوین یک پروپوزال یا گام پژوهش یا پروپوزال تهیه پیشنهاد 4

 
 اجرای پژوهش

 نامه یا رسالهساماندهی محتوای پروپوزال در الگوی پایان ساماندهی طرح پژوهش با پروپوزال 7
 گیری در صورت نیاز  اجرای روش نمونه تعیین نهایی نمونه موردبررسی 2
 با استفاده از ابزارهای مناسب از نمونه و بر اساس اهداف پژوهش ها(ها )یافتهآوری دادهجمع 9
 شدهآوریهای جمعوتحلیل دادهتجزیه ها )نتایج(وتحلیل دادهتجزیه 4
 ها و ارائه پیشنهادتحلیل دادهوگیری از تجزیهبحث و نتیجه گیریبحث و نتیجه 5

ساماندهی و انتشار 
 پژوهش

 نامه یا رسالههای پایانساماندهی نهایی مطالب در طول فصل ی و تدوین گزارش پژوهشسامانده 7
 «مقاله، پوستر و کتاب»)دفاع یا همایش( و استخراج  سخنرانی انعکاس نتایج پژوهش  2
 پیگیری برای اجرایی شدن نتایج پژوهش توسط بخش مربوطه اجرای نتایج پژوهش 9

 
 



  

 

 

 اجرای پژوهش ۸۵

 نامه یا رسالهاساس الگوی نگارش پایانساماندهی طرح پژوهش بر  .2-2
د. دهنامه یا رساله خود را سامان میدر این مرحله پژوهشگر بر اساس پروپوزال یا طرح پژوهش فصول اولیه پایان

را در « نامه یا رسالهفصول اول و سوم پایان»درصد محتوای  51درواقع محتوای پروپوزال یا پیشنهاد پژوهش حدود 
صورت یکجا یا در قالب سه فصل به شرح دهد. در این مرحله کلیات پژوهش بهفصل تشکیل می 5قالب نگارش 

 شود.یابد و همراه با انجام مطالعات کامل میسامان می 2-2جدول 

 نامه یا رساله. سامان دادن کلیات پژوهش در قالب سه فصل پایان2-2جدول 
 شامل عنوان فصل فصول ردیف

ف( مقدمه، ب( بیان مسئله، ج( اهمیت و ضرورت، د( اهداف کلی و فرعی پژوهش، ه( ال کلیات پژوهش اول 7
 های پژوهش، و( قلمرو پژوهش، ز( تعاریف نظریسؤاالت یا فرضیه

 بندیالف( مقدمه، ب( مبانی نظری، ج( ادبیات پیشینه، د( جمع مبانی نظری و ادبیات پیشینه دوم 2
گیری، د( ابزار ب( روش پژوهش، ج( جامعه، نمونه و روش نمونه الف( مقدمه، شناسی پژوهشروش سوم 9

 هاوتحلیل دادهها، ه( روش تجزیهآوری دادهجمع

صل ترین زمان، سه فتر، در کوتاهشود دانشجو با استفاده از محتویات موجود و انجام مطالعات عمیقپیشنهاد می      
وضیح تای دریافت بازخورد به اساتید راهنما و مشاور تقدیم کند. الزم بهنامه یا رساله خود را تدوین و براولیه پایان

ت باشد. زیرا ممکن اس« روزرسانی و تکمیل شدنبه»است که محتوای فصل دوم تا کار پایان پژوهش، باید در جریان 
 در جریان اجرای پژوهش، نتایج جدیدی به مطالعات شما اضافه شود.  

      
 ل اول با کمک پروپوزال. ساماندهی فص2-2-0

 است. 9-2نامه یا رساله )در قالب نگارش پنج فصل( در اغلب موارد دارای محتوایی به شرح جدول فصل اول پایان
 «کلیات پژوهش»با عنوان « نامه یا رسالهفصل اول پایان». الگوی نگارش و سامان دادن 4-2جدول 

 توضیح محورها دیفر
 کند. وضوع و متغیرهای آن ذهن مخاطب را برای ورود به مسئله آماده میبا طرح کلیاتی از م مقدمه 7
 طرح مسئله و جای خالی پژوهش روی آن همراه با ارائه پرسش کلی ایجادشده در ذهن پژوهشگر بیان مسئله 2
 دارد؟ پاسخ به این سؤال که چرا موضوع برای پژوهش مهم است و بین موضوعات مهم چه اولویتی اهمیت و ضرورت 9
 دهنده هدف اصلی شامل هدف اصلی و اهداف فرعی پوشش اهداف 4

 ها بر اساس اهداف اصلی و فرعی شامل سؤال یا فرضیه هاسؤاالت یا فرضیه 5
 شامل معرفی محدوده موضوعی، زمانی و مکانی پژوهش  قلمرو پژوهش 6
 مهم در پژوهش  شامل تعاریف منتخب نظری از متغیرها یا محورهای تعاریف نظری 1

بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، اهداف کلی و فرعی پژوهش، سؤاالت یا »های فصل اول ازجمله بیشتر بخش     
 ها را وارد ساختار نگارشیشده است. حال پژوهشگر باید آندر پروپوزال نوشته« های پژوهش و قلمرو پژوهشفرضیه

له از پیشرفت کار، با هدایت اساتید راهنما و مشاور به تکمیل و در صورت خود کند و در هر مرح« نامه یا رسالهپایان»
هایی از فصل اول که جای آن در پروپوزال خالی است را بنویسد. یکی از نیاز اصالح آن بپردازد. دانشجو باید بخش

 مقدمه فصل»ت دارد. تفاو« نامه یا رسالهپایان»است که با مقدمه سایر فصول « مقدمه فصل اول»های مهم این بخش



 

 

 ۸۶ مرجع پژوهش

ای از کلیات پژوهش و اشاره به متغیرهای آن، ذهن مخاطب را برای ورود به با بیان خالصه« نامه یا رسالهاول پایان
ام آید، گطور که از نامش بر میکند. این مقدمه همانمسئله، و طرح مسئله پژوهشگر در بخش بیان مسئله آماده می

ند. کهش در فصل اول است که خواننده را با کلیات موضوع و متغیرهای آن آشنا میورودی برای معرفی کلیات پژو
دارند که مقدمه فصل اول، برای کل پژوهش و فراتر از فصل یک است. پژوهشگر  برخی کارشناسان پژوهشی اعتقاد

 د. دهرائه میسابقه بودن موضوع و مبتنی بودن آن بر یک واقعیت ادر این قسمت مقدماتی را برای مسبوق به
در پروپوزال آورده شده و در این بخش سامان « اهمیت و ضرورت پژوهش»و « بیان مسئله»در ادامه مواردی چون      
بیان »شده در های ارائهدر هر مرحله برای تکمیل و تقویت استدالل« راهنما و مشاور»توان از نظرات اساتید یابد. میمی

ها و قلمرو پژوهش نیز بر اساس پروپوزال منتقل تفاده کرد. اهداف، سؤاالت یا فرضیهاس« اهمیت و ضرورت»و « مسئله
ژوهش های موردبررسی در پشود. در انتها به انتخاب تعاریف نظری برگزیده برای متغیرها و کلمات کلیدی و مؤلفهمی

امه یا رساله نوان ابتدا فصل یک پایانتصورت جداگانه، میها بهشود. در صورت تأکید استاد بر ارسال فصلپرداخته می
دهی تقدیم استاد کرد و پس از دریافت نظرات اصالحی و تکمیلی، با انجام اقدامات الزم، آن را را پس از سازمان

 مجدد همراه با فصل دوم، تقدیم استاد کرد.  
 
 در فرایند اجرایی« نامه یا رسالهپایان». ساماندهی فصل دوم 2-2-2
تر منابع و اسناد مرتبط با موضوع و متغیرهای پژوهش، رحله پژوهشگر بر اساس پروپوزال و بامطالعه عمیقدر این م  

کند. تکمیل این بخش در مواردی به تقویت مبانی نظری نامه یا رساله میاقدام به ساماندهی و تکمیل فصل دوم پایان
ی و حت« اهمیت و ضرورت»، «بیان مسئله»، «صل اولمقدمه ف»هایی از فصل اول مانند های علمی بخشو پشتیبانی

رای ای و اسنادی مفصلی ببه مطالعات کتابخانه« نامه یا رسالهفصل دوم پایان»کند. درمجموع کمک می« تعاریف نظری»
نامه فصل دوم پایان»آوری اطالعات نیاز دارد. برای ساماندهی اجرای پژوهش در این مرحله و در قالب نگارش جمع

 را موردتوجه قرار داد. 4-2باید الگویی به شرح جدول « ا رسالهی
 «مبانی نظری و ادبیات پیشینه»با عنوان « نامه یا رسالهفصل دوم پایان». الگوی نگارش و سامان دادن 0-2جدول 

 توضیح محورها دیفر
 معرفی محتوای فصل مقدمه 7
ها و موارد ها، اصول، قوانین، الگوها، مدلها، مکاتب، قضیهزمون شده، نظریههای آسامان دادن انواع مفاهیم، فرضیه مبانی نظری 2

 های آنمشابه موجود درباره متغیرها و مؤلفه
 های آن در ذیل مباحث همان متغیرشده داخلی و خارجی درباره هر متغیر یا مؤلفههای انجاماشاره به انواع پژوهش ادبیات پیشینه 9
 شده، همراه با تأکید بر جای خالی پژوهش در حال اجرابندی از مبانی نظری و ادبیات پیشینه ارائهجمع بندی کلیجمع 4

پژوهشگر و دانشجو هرچقدر وقت و دقت بیشتری را برای پربار کردن این فصل صرف کند، در فصل پنج و برای      
دیگر  ها وها، مقاالت، پژوهشازجمله کتاب تر خواهد بود. پژوهشگر باید در منابع مختلفگیری راحتبحث و نتیجه

د. را استخراج و با یک ارتباط منطقی ساماندهی کن« مبانی نظری مبتنی بر متغیرهای موردبررسی»ها ها و رسالهنامهپایان
در ساماندهی مبانی نظری در صورت وجود متغیرهای مستقل و وابسته، ابتدا درباره متغیر وابسته، ابعاد آن و سپس 



  

 

 

 اجرای پژوهش ۸7

شود. این بخش دائم در حال تغییر و تکمیل است و در تمامی مراحل دیگر متغیرها اطالعات با نظم منطقی ارائه می
، مرتبط« های جدیدها و نظریهاطالعات، پژوهش»کار اجرای پژوهش، پژوهشگر باید با جستجو و شناسایی آخرین 

کند. برای این کار دانشجو باید از توانمندی الزم در جستجو اضافه « مبانی نظری و ادبیات پیشینه»ها را به مجموعه آن
 برخوردار و با واژگان کلیدی جستجو آشنا باشد. 

ای دارد. در این مرحله باید انواع در هر حوزه مطالعاتی ابعاد گسترده« مبانی نظری»تر گفته شد طور که پیشهمان     
، پارادایم، مکتب، قضیه، اصول، قانون، الگو، مدل، استعاره، نما، الگوریتم مفهوم، سازه، متغیر، فرضیه، نظریه»مبانی نظری 
که نحویدر رابطه با متغیرهای موردبررسی را شناسایی و در یک توالی و ربط منطقی کنار هم قرار داد. به« و نقشه ذهنی

در بعد  «های ارتباطیمهارت»غیر مانند تمام زوایا و ابعاد مهم متغیر موردبررسی موردتوجه قرار گیرد. برای نمونه هر مت
تواند چندین تعریف داشته باشد که پژوهشگر باید با مروری بر این تعاریف، رویکرد خود در انتخاب می« مفهومی»

مین شده را مشخص کند. به همطرح« تعریف نظری»تعریف برگزیده از میان تعاریف مختلف که در فصل یک و بخش 
منتخب  هایمطرح و بازنگری شود و نظریه« ها در سطوح موردبررسیها و انواع نظریهفرضیه»باید نحو درباره هر متغیر 

های شهالگو، مدل، استعاره، نما، الگوریتم یا نق»پژوهشگر مورد تأکید بیشتری قرار گیرد. در این راستا دیگر مبانی چون 
ر کند. بدیهی است دمتغیرهای موردبررسی کمک می شده در رابطه باموجود نیز به جامعیت مبانی نظری طرح« ذهنی

برخی مواقع حجم اطالعات بسیار گسترده است و این هنر بازنویسی و خالصه کردن پژوهشگر است که با هدایت 
 ند.کاساتید راهنما و مشاور و با تأکید بر گزینش اطالعات مهم و کاربردی به محدود کردن این دامنه گسترده کمک می

آوری، نقد و پیشینه پژوهش بر نقد و بررسی دانش و اطالعات موجود درباره موضوع تأکید دارد. با جمع         
شد. از  کمک خواهد« گیریبیان مسئله و نتیجه»ویژه های پژوهش بهبررسی مناسب پیشینه پژوهش به سایر بخش

 اشاره کرد.  5-2رح جدول توان به مواردی به شترین اهداف و دالیل نوشتن پیشینه پژوهش میمهم
 . اهداف و دالیل نوشتن پیشینه پژوهش5-2جدول       

 توضیح موارد دیفر
 های پیشین برای نشان دادن جای خالی مسئله موجوداستفاده از پژوهش بیان مسئله 7
 های قبلی در گسترش دانش و مسئله موردبررسیسهم پژوهش سهم آن در دانش 2
 هاجلوگیری از پژوهش تکراری و هدر رفتن هزینه اریکپرهیز از دوباره 9
 های قبلی برای انتخاب روش یا ابزار الگوگیری از پژوهش انتخاب روش و ابزار 4

های پژوهش در فصل دوم باید با انتخاب محورهای مشخص از هر پژوهش به شرح جدول   برای نوشتن پیشینه     
  ، نگارش از هر پیشینه صورت گیرد.2-6

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

 پژوهش و ابزار مورداستفاده روش 4 نام خانوادگی نویسنده 7
 ترین نتیجه یا نتایج مرتبط با پژوهش در حال انجام  مهم 5 سال انتشار 2
   عنوان  9



 

 

 ۸۴ مرجع پژوهش

و آوردن پیشینه پژوهش  4-2شده در جدول ل دوم، عالوه بر الگوی معرفیبرای نوشتن پیشینه پژوهش در فص      
بندی از مبانی نظری بر اساس متغیرهای پژوهش، بعد از هر متغیر به معرفی توان در یک دستهبعد از مبانی نظری، می

ه پژوهش، وجود پیشینپیشینه پژوهشی مرتبط با آن متغیر پرداخت. انتخاب هر یک از دو الگوی مورداشاره به تعداد م
ژوهش بندی از پیشینه پبندی جداگانه بستگی دارد. درنهایت در پایان فصل دوم باید جمعتعداد متغیرها و امکان جمع

های داخلی و خارجی و توان در یک جدول خالصه به انواع پیشینه، میزان پژوهشصورت گیرد. برای نمونه می
 1-2تواند رویکردهای مختلفی به شرح جدول نوشتار و پیشینه پژوهش میمرور خألهای موجود در آن اشاره کرد. 

 داشته باشد. 
 . انواع رویکردها در مرور پیشینه پژوهش 1-2جدول 

 توضیح رویکرد ردیف
 شدهشناسایی و توصیف آنچه در رابطه با موضوع موردنظر نگاشته و یا تحقیق توصیفی 7

 ها سازی وجوه تشابه و تمایز بین پژوهشموجود همراه با مقایسه و برجسته هایتر پژوهششناسایی دقیق تحلیلی 2
 مکمل رویکرد تحلیلی و بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک از آثار  انتقادی 9

ای هدر نگارش پیشینه پژوهش با رویکرد توصیفی، پس از یک مقدمه کوتاه، کافی است هر یک از متون یا پژوهش     
شده( رت جداگانه و بر اساس یک روش مشخص )مثالً به ترتیب زمانی، یعنی سال انتشار متون بررسیصومرتبط را به

ه های مربوط است. در رویکرد تحلیلی بها شامل زمینه موضوعی، روش تحقیق و یافتهتوصیف کرد. توصیف پژوهش
در « هاروش تحلیل یافتهها، هدف، جامعه، حجم نمونه، روش پژوهش و موضوع، روش پژوهش، یافته»بررسی 
یرا است ز« روشمند»شود. این رویکرد ها و پژوهش موجود تأکید میهای مختلف و ارتباط آن با سایر پژوهشپژوهش
ا هسازی وجوه تشابه و تمایز پژوهشجز نظم تاریخی( همراه با مقایسه و برجستهها بر اساس نظمی خاص )بهتحلیل

ش، روش پژوه»ه پژوهش با رویکرد انتقادی، نقاط قوت و ضعف هر یک از آثار ازنظر شود. در نگارش پیشیناراده می
ها و های آماری مورداستفاده و استنباطجامعه موردمطالعه، ابزار گردآوری اطالعات و روایی و پایایی آن، روش

این موارد رویکرد تحلیلی برای گیرد. در میان موردبررسی قرار می« ها و نتایجشده در مورد یافتههای ارائهاستدالل
 (. 7983تر است )منصوریان و محسنی، بندی پایانی فصل دوم مناسبجمع
ادبیات پیشینه و حتی موارد فصل یک، استناد دادن یا ارجاع دادن  ،یکی از نکات بسیار مهم در نوشتن مبانی نظری     

عتبر دیگران های مجه به نیاز به دلیل و گواه علمی، به نوشتهبه منابع مورداستفاده است. باید در هرجایی از متن و با تو
 باشد.  8-2های جدول تواند به یکی از شکلشود؛ میعنوان استناد استفاده میهایی که بهاستناد کرد. یادداشت

 های قابل استناد در متن پژوهش . انواع یادداشت8-2جدول       
 توضیح انواع دیفر

 بیان عین عبارات و جمالت متن اصلی و مناسب عبارات غیرقابل تغییر مانند آیات قرآن قول مستقیمنقل 7
 بیان عبارات و جمالت با زبان پژوهشگر با حفظ اصل پیام متن  قول غیرمستقیمنقل 2
 بیان خالصه اندیشه اصلی با حداقل عبارات و جمالت  خالصه 9
 ه نظرات پژوهشگر با تأکید بر روشن کردن برخی زوایا یا نقد آن همرابیان نظرات از متن اصلی به نقد و نظر 4

 تلفیق اطالعات گوناگون از یک متن ترکیب 5



  

 

 

 اجرای پژوهش ۸۲

ای هقول غیرمستقیم و خالصه همراه با ارائه استناد یا ارجاع به منبع استفاده کرد. شکلهای نقلبهتر است که روش     
 افزارهایی مانندوجود دارد که امروزه به مدد نرم« ور، شیکاگو، هارواردای، ونکوپیای»متنوعی از استنادنویسی مانند 

تنی و ممتنی، بروندرون»ها اغلب به سه صورت شود. استنادنویسیای انجام میورانهبه شکل بهره« مایکروسافت ورد»
 گیرد. صورت می 3-2به شرح جدول « پانویس

 . انواع استناد نویسی 9-2جدول       
 توضیح نواعا دیفر

 متن و بالفاصله پس از مطلب و ارائه کامل نشانی در فهرست منابع پایانی  ارجاع یا استناد خالصه در درون متنیدرون 7
 منبع بالفاصله پس مطلب و ارائه کامل نشانی در فهرست منابع پایانی  ارجاع یا استناد با شماره متنی برون 2
 ای در متن و شرح آن در زیر همان صفحهنشانه یا شمارهارجاع یا استناد با  پانویس 9

های دیگر، شرح اصطالحی به زبان معادل»ازجمله « توضیح»و هم « ارجاع منبع»ها هم برای البته پانویس     
اصطالحات دشوار، توضیح تکمیلی درباره یک پدیده یا هرگونه توضیح که نوشتن آن در پیکره اصلی متن مناسب 

 گیرند.مورداستفاده قرار می« نباشد
که دانشجو بنا به نظر استاد، قرار است تا فصول خود را در هر مرحله و ضمن دریافت بازخوردهای درصورتی    

دوم  نامه یا رساله، فصلکننده دنبال کند، در این مرحله دانشجو همراه با اصالح موارد پیشنهادی فصل اول پایانهدایت
 تقدیم استاد خواهد کرد.ساماندهی شده را هم 

 
     نامه یا رساله بر اساس پروپوزال . ساماندهی فصل سوم پایان2-2-4
 شده بنویسد. اغلب موارد فصل سومدر ادامه فصل دوم پژوهشگر باید فصل سوم خود را هم بر اساس پروپوزال تهیه 

و ارائه گزارش روایی و پایایی ابزارها، بدیهی شده است. البته در مواردی مانند لزوم بررسی نیز در پروپوزال نوشته
های شتوبرگشده در رفتطور که پیشتر گفتهاست که بعد از اجرا اضافه یا تکمیل خواهد شد. اما این ساماندهی همان

تی کند. در فصل سوم محتویاتر شدن کار کمک شایانی میارائه گزارش به اساتید راهنما و مشاور، به کامل و کم نقص
 شود.سامان داده می 71-2ه شرح جدول ب

 «شناسی پژوهشروش»با عنوان « نامه یا رسالهپایان». الگوی نگارش و سامان دادن فصل سوم 01-2جدول  
 توضیح محورها دیفر

 معرفی محتوای فصل مقدمه 7
 معرفی روش پژوهش از ابعاد مختلف روش پژوهش 2
 گیریوش نمونهمعرفی جامعه، نمونه و ر جامعه و نمونه 9
 معرفی ابزار، روایی و پایایی آن هاآوری دادهابزار جمع 4

 هاوتحلیل یافتههای تجزیهمعرفی انواع روش هاوتحلیل یافتهروش تجزیه 5

 توان از ابعاد مختلفیپژوهشگر باید با دقت و اشراف کامل روش پژوهش خود را معرفی کند. روش پژوهش را می     
ماهیت، طول مدت اجرا، محل اجرا، زمان موردبررسی، میزان ژرفا، منطق اجرا، موردمطالعه، نوع  هدف و»چون 

ا همعرفی کرد. هر یک از این ابعاد و روش« گراییجستجوی داده، راهبردی یا استراتژی، پارادایم، مطابقت و واکنش



 

 

 ۵۱ مرجع پژوهش

توان، ا میهشده است که با مرور آنمعرفی« شناسی پژوهشمبانی روش»طور مفصل در فصل پنجم این کتاب با عنوان به
وش معرفی کرد. بهتر است پژوهشگر ر« نامه یا رسالهفصل سوم پایان»خوبی در ضمن اشراف بر روش انتخابی آن را به

« هدف، راهبرد و مسیر اجرا»ها معرفی روش از ابعاد خود را تا حد امکان از ابعاد مختلف معرفی کند که در میان آن
 ی است.  ضرور

یری،  گطور دقیق مشخص شود و در صورت نیاز به نمونهپس از معرفی روش پژوهش، باید جامعه موردبررسی به     
 توان از فصل ششم اینگیری و روش تعیین تعداد نمونه کافی هم بیان گردد. برای این منظور میباید روش نمونه
ری گیاستفاده کرد. در ادامه معرفی جامعه، نمونه، روش نمونه« هشمبانی انتخاب جامعه و نمونه پژو»کتاب با عنوان 

ا را هآوری دادهاحتمالی و ارائه میزان اطمینان از کفایت نمونه برای تعمیم نتایج به جامعه، باید ابزار یا روش جمع
ست، برگه کدگذاری، لیپرسشنامه، چک»توان به ها میآوری دادههای جمعمشخص کرد. ازجمله انواع ابزارها و روش

صوت، ضبط تصویر و گیری آزمایشگاهی، گروه متمرکز، ضبطهای یادداشت، اندازهآزمون، مصاحبه، مشاهده، برگه
هد. دبه شکل کامل در این رابطه توضیح می« هاآوری دادهمبانی جمع»اشاره کرد. فصل هفتم کتاب با عنوان « امثال آن

ها را توضیح دهد. در آوری داده و هرگونه پروتکل مورداستفاده برای آنهای جمعپژوهشگر باید اطالعات کامل ابزار
مواردی باید اقداماتی را برای روایی و پایایی ابزار انجام داد و در ادامه کار اطالعات این بخش را تکمیل کرد. در ادامه 

های کمی یا کیفی . هر یک از دادهشده نیز مشخص شودآوریهای جمعوتحلیل دادههای تجزیهاین فصل باید روش
« هاادهوتحلیل دمبانی تجزیه»وتحلیل خاص خود نیاز دارد که در فصل هشتم این کتاب با عنوان های تجزیهبه روش

 شده است.     معرفی
ویسی، نشده در مرحله پروپوزالهای انجامهرچند پیشنهاد اصلی آن است که دانشجو یا پژوهشگر با توجه به تالش     

مند خود را ساماندهی کند و با ارائه به استاد از بازخوردهای اصالحی و تکمیلی بهره« نامه یا رسالهپایان»سه فصل اولیه 
 شود. با تأیید نهایی سه فصلصورت جداگانه ارائه میشود؛ اما در مواردی و بر اساس نظر برخی اساتید، هر فصل به

 شود. های پژوهش بر اساس اهداف و سؤاالت آغاز میداده آوریاز سوی اساتید، فرایند جمع
     

 هاآوری دادهجمع .2-4
ها وری دادهآتوسط اساتید باید از مناسب بودن روایی و اعتبار ابزارهای جمع« نامه یا رسالهسه فصل پایان»پس از تأیید 

آوری خواهد شد. ها جمعیی ابزارها، دادهاز جامعه یا نمونه اطمینان حاصل کرد. در صورت اطمینان از روایی و پایا
تناسب روش پژوهش باشند. بنابراین به« کمی، کیفی یا ترکیبی»شده ممکن است به شکل آوریهای جمعداده

ور طرا به« هاآوری دادهمبانی جمع»وتحلیل آماده کرد. فصل هفتم این کتاب ها را برای تجزیهشده باید دادهانتخاب
 کند.  یکامل معرفی م

 
 
 



  

 

 

 اجرای پژوهش ۵۸

 «نامه یا رسالهپایان»ها در فصل چهارم ها و ساماندهی آنوتحلیل دادهتجزیه  .2-0
ود شهای آماری استفاده میبیشتر از روش کمّیهای با کیفی تفاوت دارد. در تحلیل داده کمّیهای وتحلیل دادهتجزیه

ل های حاصاده خواهد شد. درنهایت باید یافتههای آماری از الگوهای مختلفی استفو با توجه به شرایط مختلف داده
صل ف»ساماندهی و بر اساس آن « نامه یا رسالهها یا پاسخ به سؤاالت پایانآزمون فرضیه»ها بر اساس از تحلیل داده

 تدوین شود.  77-2با الگویی به شرح جدول « نامه یا رسالهچهارم پایان

 «هاوتحلیل یافتهتجزیه»با عنوان « نامه یا رسالهپایان»چهارم . الگوی نگارش و سامان دادن فصل 00-2جدول  
 توضیح محورها دیفر

 معرفی محتوای فصل مقدمه 7
 نامه و رسالهشده در فصل اول پایانهای کیفی: ارائه پاسخ به سؤاالت مطرحالف( در پژوهش هاگزارش یافته 2

 نامه یا رسالهشده در فصل اول پایانت مطرحها یا پاسخ به سؤاال: آزمون فرضیهکمّیب( در پژوهش 

های تحلیل ها در کنار نمودارها و نقشهدر این فصل تا حد امکان باید از جداول خالصه و نمایشگر تحلیل داده     
های آماری، اغلب ابتدا از آمار توصیفی و سپس های دارای آزمونها و رسالهنامهبهره گرفت. در الگوی نگارش پایان

اساس  شود مبنای گزارش برشود. پیشنهاد میها یا سؤاالت استفاده میهای مرتبط با فرضیهاز آمار استنباطی و آزمون
نامه یا رساله باشد. فصل هشتم این کتاب، به معرفی شده در فصل اول پایانهای ارائههمان ترتیب سؤاالت یا فرضیه

 پردازد. می« نامه یا رسالهپایان»ها در ه گزارش آنها و نحووتحلیل دادهانواع فرایندهای تجزیه
 
 «نامه یا رسالهپایان»گیری و ساماندهی آن در فصل پنجم بحث و نتیجه .2-5

ن در گیرد و حاصل آصورت می« گیریبحث و نتیجه»آمده دستهای بهها و یافتهدر مرحله پایانی بر روی تحلیل داده
ساماندهی خواهد شد. این فصل در اصطالح « گیریبحث و نتیجه»همین عنوان  با« نامه یا رسالهپایان»فصل پنجم 

ده بحث شهای پژوهش و اطالعات کسبنامه در مورد یافتهتواند در فصل پنجم پایاناست. او می« پژوهشگر»متعلق به 
نامه پایان»اختار فصل پنجم طور فرضیات پژوهش را با دالیل منطقی و علمی، تأیید یا رد کند. سو اظهارنظر کند و همین

 کند.تبعیت می 72-2از الگویی به شرح جدول « یا رساله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ۵۲ مرجع پژوهش

 «گیریبحث و نتیجه»با عنوان « نامه یا رسالهپایان». الگوی نگارش و سامان دادن فصل پنجم 02-2جدول 
 توضیح محورها دیفر

 معرفی محتوای فصل مقدمه 7
لی و اجمالی از مطالعات قبلی، بازگو کردن شکاف پژوهشی موجود در حوزه تحت مطالعه و ارائه تصویری ک خالصه پژوهش 2

 صورت کلیکاربرده در پژوهش البته بهاشاره مجدد به اصول و اساس روش به
 ها به شکل خالصه و ترجیحاً تک عبارتی ها یا فرضیهها بر اساس سؤالارائه یافته هاخالصه یافته 9
و به  یلتحل« نامه یا رسالهفصل دوم پایان»شده در ه بر اساس مبانی نظری و ادبیات پیشینه تدوینهر یافت بحث 4

شود. در ادامه باید به دالیل احتمالی همسویی یا ها اشاره میسو با آن یافتههای همسو و ناهمپژوهش
 ها از دید پژوهشگر ارائه شود.سوییناهم

 هاهای صورت گرفته روی آنها و بحثی کلی توسط پژوهشگر از مجموعه یافتهگیریک نتیجه گیری کلینتیجه 5
 پژوهشگر باید به هر نوع محدودیتی که خارج از کنترل او برای پژوهش بوده اشاره کند.  هامحدودیت 6
 ارائه پیشنهادهایی برای استفاده عملی به ذینفعان یا کاربران مربوطه پیشنهادهای کاربردی 1
 های پژوهش به سایر پژوهشگران و محدودیت 6ارائه پیشنهادهایی بر اساس ردیف  نهادهای پژوهشیپیش 8

پژوهشگر تصویری جامع و منسجم از پژوهش در حال اجرا را نشان « هایافته خالصه»و « خالصه پژوهش»در     
ها صحبت کند. فصل نهم این درباره آن های فصل چهارم را تفسیر کند و از دیدگاه خوددهد. در ادامه باید یافتهمی

 پردازد. گیری میهای مربوط به بحث و نتیجهطور کامل به نحوه نگارش بخشکتاب به
 
 مالحظاتی در مراحل اجرای پژوهش .2-6

  شود. برداشته می 79-2سازی پروپوزال، پنج گام اساسی به شرح جدول در عمل و پس از آماده
 هش. مراحل اجرای پژو04 -2جدول 

 توضیح مراحل ردیف
ها، مبانی نظری، ادبیات ساماندهی بیان مسئله، اهمیت، ضرورت، اهداف، سؤاالت یا فرضیه ساماندهی طرح پژوهش با پروپوزال 7

 شناسی پیشینه و روش
 گیری  مشخص کردن قلمرو برای تعیین جامعه و در صورت نمونه گیریتعیین جامعه و روش نمونه 2
 با استفاده از ابزارهای مناسب از نمونه و بر اساس اهداف پژوهش هاادهآوری دجمع 9
 شدهآوریهای جمعوتحلیل دادهتجزیه هاوتحلیل دادهتجزیه 4
 ها و ارائه پیشنهادتحلیل دادهوگیری از تجزیهبحث و نتیجه گیریبحث و نتیجه 5

مراحل، از بازخوردهای اساتید راهنما و مشاور برای اصالح  دانشجو یا پژوهشگر باید ضمن اجرای هر یک از این      
. برای دانشگاه مربوطه باشد« نامه یا رسالهپایان»کار بهتر است در قالب الگوی مند شود. اینو تکمیل فرایند اجرا بهره

ل در بخش دوم های مستقتسهیل روند اجرای هر یک از مراحل اول تا چهارم، این مراحل با جزئیات و در قالب فصل
« هاادهوتحلیل دها و تجزیهآوری دادهگیری، جمعنمونه»اند. همچنین با توجه به مالحظات اختصاصی کتاب معرفی شده

های منتخب ازنظر مسیر اجرا، در بخش سوم کتاب هر روش با تأکید بر این مالحظات در اجرای در هر یک از روش
شود برای اجرای اثربخش پژوهش دانشجو یا پژوهشگر، عالوه بر د میپژوهش معرفی شده است. بنابراین پیشنها

مطالعه دقیق فصول اول تا نهم کتاب، به مطالعه دقیق فصل مربوط به روش پژوهش خود ازنظر مسیر اجرا نیز بپردازد. 
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به  س الگوهاییبهتر است دانشجو با اساتید راهنما یا مشاور برای ارسال نتایج اقدام خود در مراحل مختلف بر اسا
 هماهنگی الزم را در ابتدای کار انجام دهد.   74-2شرح جدول 

 

 . الگوهای ارتباط دانشجو با اساتید در مراحل اجرای پژوهش00 -2جدول  
 توضیح الگو ردیف

گزارش مکتوب  7
 پژوهش 

 های ارتباطی مجازیصورت مجازی و از طریق پست الکترونیک یا دیگر راهالف( به
های کاغذی، فقط در شرایط نامهآوری پایانورت کاغذی و پرینت شده )با تأکید وزارت عتف بر جمعصب( به

 گیرد.(خاص و تأکید اساتید مورداستفاده قرار می
های تماس برای زمان 2

 سؤال
د. بگیر ها تماسهای مشخصی را در طول هفته با اساتید راهنما و مشاور هماهنگ کند تا با آندانشجو باید زمان

یا اینکه با هماهنگی از طریق پیام کوتاه ساعت مشخصی برای تماس مقرر شود. درصورت اجازه استاد به برقراری 
 تماس در ساعت مقرر، دانشجو ارتباط خود را برقرار کند. 

نظر دهی استاد بر  9
 روی کار

 کلی در ابتدا یا پایان کار صورت الف( اعالم نظر با کامنت روی فایل الکترونیک در نقاط مقرر یا به
 ب( اعالم نظر مکتوب و گاهی با الگوهای نگارش و ویرایش خاص   

صورت دریافت مجازی توسط استاد، پرینت گرفتن، امضا کردن نامه یا رساله بههای آمادگی پایانالف( تکمیل فرم های تأییدتکمیل فرم 4
 و ارسال مجدد به دانشجو یا دانشگاه

 م تأیید در برگه اصلی با ارائه مستقیم دانشجو یا نماینده آن به استاد ب( تکمیل فر
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و انتشار پژوهش  ساماندهی 

3 

 هدف کلی: آشنایی با نحوه ساماندهی و انتشار پژوهش

 یریاهداف یادگ
 نامه یا رسالهآشنایی با نحوه ساماندهی و تدوین گزارش پایان 
 آشنایی با انعکاس نتایج پژوهش از طریق مقاله 

 آشنایی با انعکاس نتایج پژوهش از طریق همایش 

  آشنایی با انعکاس نتایج پژوهش از طریق کتاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۵۶ مرجع پژوهش

 مقدمه

پس از اجرای پژوهش باید بتوان محتوای ایجادشده را در قالب الگوی دانشگاه سامان داد و تدوین کرد. بر اساس 
شده است. برای نمونه دفاع از رساله در مقطع دکتری بینیی هر دوره پیشهای آموزشی ضوابط خاصی برانامهآیین

التحصیلی از این مقطع منوط به چاپ مقاله مستخرج از رساله در نشریات معتبر است. از منوط به پذیرش مقاله و فارغ
ا توضیحات این فصل آنجائی که هر دانشگاه الگوی خاص خود را دارد دانشجو باید الگوی دانشگاه خود را همراه ب

 موردتوجه قرار دهد. 
 
 فرایند پژوهش با تأکید بر گام ساماندهی و انتشار پژوهش .4-0

عنوان سومین و آخرین گام فرایند پژوهش، شامل سه مرحله اساسی به شرح جدول  گام ساماندهی و انتشار پژوهش به
 اهد بود. تشخیص خوتر و متمایز از بقیه مراحل قابلاست که با رنگ تیره 9-7

 . فرآیند پژوهش با تأکید بر گام ساماندهی و انتشار پژوهش0 -4جدول 
 توضیح مراحل ردیف فرآیند کلی پژوهش

 
 طراحی پژوهش

 ای تخصصی برای پژوهش انتخاب حوزه انتخاب حوزه مطالعاتی 7
 تیتهیه فهرستی از مسائل و مشکالت در حوزه مطالعا ترین مشکل یا مسئلهانتخاب مهم 2
 انتخاب مشکل و تبدیل آن به مسئله و نوشتن عنوان پژوهشی  عنوانتبدیل مشکل به مسئله و  9
 های الزم برای اجرای پژوهشتدوین یک پروپوزال یا گام تهیه پیشنهاد پژوهش یا پروپوزال 4

 
 اجرای پژوهش

 نامه یا رسالهپایان ساماندهی محتوای پروپوزال در الگوی ساماندهی طرح پژوهش با پروپوزال 7
 گیری در صورت نیاز  اجرای روش نمونه تعیین نهایی نمونه موردبررسی 2
 با استفاده از ابزارهای مناسب از نمونه و بر اساس اهداف پژوهش ها(ها )یافتهآوری دادهجمع 9
 شدهآوریهای جمعوتحلیل دادهتجزیه ها )نتایج(وتحلیل دادهتجزیه 4
 ها و ارائه پیشنهادتحلیل دادهوگیری از تجزیهبحث و نتیجه گیریو نتیجه بحث 5

ساماندهی و انتشار 
 پژوهش

 نامه یا رسالههای پایانساماندهی نهایی مطالب در طول فصل ساماندهی و تدوین گزارش پژوهش 7
 «و کتابمقاله، پوستر »)دفاع یا همایش( و استخراج  سخنرانی انعکاس نتایج پژوهش  2
 پیگیری برای اجرایی شدن نتایج پژوهش توسط بخش مربوطه اجرای نتایج پژوهش 9

را به شکل خاص دارد. هرچند اغلب محورهای کلیدی « نامه یا رسالهپایان»هر دانشگاه الگوی انتشار گزارش      
یا  ژوهشگر باید ضمن توجه به الگوشود. بنابراین دانشجو یا پهای دیده مییکسان است اما در برخی جزئیات تفاوت

ی از باید توجه داشت که یک« نامه یا رسالهپایان»دانشگاه خود، مطالب این فصل را دنبال کند. در نگارش  دستورالعمل
هد، در داست. اغلب در فصل اول دانشجو، پژوهش خود را شکل می« پنج فصل»ترین الگوهای نگارش بر مبنای رایج

دهد و در فصل کند. در فصل سوم روش انجام کار پژوهش خود را نشان میقول و روایت میان نقلفصل دوم از دیگر
شود تا افراد و مؤسسات مرتبط از نتایج  آورد. فصل پنجم برای جامعه و مردم نوشته میهای پژوهش را میچهارم یافته

علوم، تحقیقات و فناوری، چاپ هرگونه ای از سوی وزارت طی بخشنامه 7938مند شوند. از بهار سال آن بهره
ا هممنوع شد. با این بخشنامه الگوهای چاپ متفاوت در دانشگاه« فیزیکی و کاغذی»صورت به« نامه یا رسالهپایان»
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گیرد. با این وصف الگوی نگارش موردتوجه قرار نمی« جنس جلد، رنگ جلد، عطف جلد و امثال آن»مانند 
 هایی دارند.در کلیات یکسان و در جزئیات تفاوتهای مختلف، اغلب دانشگاه

   
 نامه یا رساله دکتری راهنمای نگارش پایان .4-2

 به شرح« نامهرساله و پایان»دارای ساختار و اجزایی مشخص است. الگوی رایج در ساختار « نامه یا رسالهپایان»هر 
 ود. فصل هم نوشته شصورت سهاست به ها ممکنو مبتنی بر پنج فصل است که البته در برخی رشته 2-9جدول 

 مبتنی بر پنج فصل« نامه و رسالهپایان». ساختار رایج در نگارش 2-4جدول 
 توضیح فصول ردیف

جلسه دفاع، فرم تعهد اصالت رساله، سپاسگزاری، تقدیم، فهرست مطالب، بسم ا...، شناسنامه، صورت»شامل صفحات  پیش از فصول 7
 «ها و چکیده فارسیشکل ها، فهرستفهرست جدول

 ها، قلمرو پژوهشمقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، اهداف، سؤاالت یا فرضیه»و شامل « کلیات پژوهش»با عنوان  فصل اول 2
 « و تعاریف نظری

 « یبندی کلمقدمه، مبانی نظری، ادبیات پیشینه و جمع»و شامل  «مبانی نظری و ادبیات پژوهش»با عنوان  فصل دوم 9
ها و روش آوری دادهمقدمه، روش پژوهش، جامعه و نمونه، ابزار جمع»و شامل  «شناسی پژوهشروش»با عنوان  فصل سوم 4

 « هاوتحلیل یافتهتجزیه
 «هامقدمه و گزارش یافته»و شامل  «هاوتحلیل یافتهتجزیه»با عنوان  فصل چهارم 5
ها، یتگیری کلی، محدودها، بحث، نتیجهمقدمه، خالصه پژوهش، خالصه یافته»شامل و  «گیریبحث و نتیجه»با عنوان  فصل پنجم 6

 «پیشنهادهای کاربردی و پیشنهادهای پژوهشی
 « ها، چکیده انگلیسی، صفحه شناسنامه انگلیسیفهرست منابع، پیوست»شامل  پس از فصول 1

کنند این است که در شرایط ی خود را ساماندهی مییکی از سؤاالت رایج در میان دانشجویانی که رساله دکتر       
سازی، مدل اولیه و مدل نهایی شده در کجا باید ارائه شود. برای این منظور با استعالم از یابی یا مدلهای مدلپژوهش

در  هبندی به این شرح حاصل شد کهای پیشنهادی، جمعچند تن از اساتید و انتخاب بهترین رویه در میان انواع رویه
وم و شود. در فصل د، بهتر است تا مدل مفهومی اولیه در فصل اول و انتهای بیان مسئله ارائه کمّیسازی با روش مدل

بندی، مدل مفهومی اولیه بر اساس مطالعات مبانی نظری و پیشینه پژوهش به تأیید برسد یا بهبود یابد. در در جمع
 ود. شارائه می« مدل»گیری نهایی در فصل پنجم با رویکرد نتیجه های پژوهش وفصل چهارم، مدل بر اساس یافته

یا همان فصل « شناسی پژوهشروش»در قالب سه فصل، اغلب بخش « نامه و رسالهپایان»در الگوهای نگارش      
 د.شوآید. همچنین فصول چهارم و پنجم در الگوی قبل در یک فصل ارائه میسوم در الگوی قبل در فصل اول می
ها و افتهتحلیل ی»و « پیشینه پژوهش»، «کلیات یا طرح پژوهش»هایی با عناوین یعنی در الگوی سه فصل شاهد فصل

 خواهیم بود.   « گیرینتیجه
رد که گیقرار می« ضمایم»یا « هاپیوست»ای تحت عنوان و پس از منابع بخش جداگانه« نامه یا رسالهپایان»در ادامه      

 ها و امثال آنشده با سازمانای از مکاتبات انجامای از پرسشنامه، نمونها به ارائه سؤاالت مصاحبه، نمونههاغلب در آن
 شود. پرداخته می
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 نامه یا رساله. طراحی جلد پایان4-2-0
 و ها به شکل کاغذی بر روی جنس و رنگ جلدو انتشار آن« نامه و رسالهپایان»پیش از تکلیف بر الکترونیکی شدن 

کردند. اما در رویکرد الکترونیکی ها الگوی خاصی را دنبال میعطف آن تأکید خاصی وجود داشت و برخی دانشگاه
محض باز شدن صفحه فایل همان صفحه نخستی است که به« نامه و رسالهپایان»توان گفت که منظور از جلد می

است که  «نامه و رسالهپایان»د نیز، همان صفحه پایانی شود. پشت جلالکترونیک، در مقابل چشمان خواننده نمایان می
عنوان نمونه برای طراحی صفحه جلد در راهنمای نگارش رساله دکتری شود. بهپس از آخرین صفحه پدیدار می

 تأکید شده است.  9-9دانشگاه پیام نور بر مالحظاتی به شرح جدول 
 به پایین. فهرست مطالب روی جلد به ترتیب از باال 4-4جدول 

 مطالب روی جلد به ترتیب ردیف
 متر از لبه باال(سانتی 2سانتی مترمربع در باالی وسط صفحه بافاصله  4تا  9آرم دانشگاه پیام نور )در ابعاد  7
 زیر آرم« دانشگاه پیام نور»عبارت  2
 نام مرکز/ واحد دانشگاهی پیام نور 9
 )نام رشته تحصیلی بر اساس اطالعات رشته در کارت دانشجویی( ......« در رشته  Ph.Dرساله دکتری تخصصی »عبارت  4
 برای مقطع دکتری تخصصی« رساله»عنوان  5
 و ذکر نام استاد یا استادان راهنما )از عبارت سرکار خانم، جناب آقا و ... خودداری شود(.« استاد راهنما»عبارت  6
 ستادان مشاور )از ذکر عبارات سرکار خانم، جناب آقا و ... خودداری شود(و ذکر نام استاد یا ا« استاد مشاور»عبارت  1
 و ذکر نام نگارنده )نام دانشجو(« نگارنده»کلمه  8
 نامه نوشته شود.در پایان، سال تحصیلی مطابق با تاریخ دفاع از رساله/ پایان 3
 طور کامل در وسط باشد.و راست آن به غیراز آرم دانشگاه نسبت به دو طرف چپتمام مندرجات روی جلد به 71

کلیه مندرجات مورداشاره برای روی جلد )به زبان فارسی( برای پشت جلد به زبان انگلیسی آورده شود. در پشت      
به میالدی و معادل تاریخ فارسی « تاریخ، ماه و سال»جلد که ترجمه انگلیسی از مطالب فارسی روی جلد است باید 

باید با حرف  ofو  andجز کلمات اضافه مانند شود. حرف اول تمامی کلمات انگلیسی عنوان، به روی جلد نوشته
 Advisorو برای معرفی استاد مشاور از عبارت  Supervisorبزرگ تایپ شود. برای معرفی استاد راهنما از عبارت 

جلد رساله دکتری در دانشگاه پیام شده برای هایی از صفحات طراحینمونه 2-9و  7-9های شود. شکلاستفاده می
 نور هستند. 
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 . نمونه طرح روی جلد فارسی رساله دکتری در دانشگاه پیام نور 0-4شکل 

 شده است.نمونه پشت جلد به انگلیسی برای رساله دکتری در دانشگاه پیام نور ارائه 2-9در شکل 
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 ری در دانشگاه پیام نور. نمونه طرح پشت جلد به انگلیسی برای رساله دکت2-4شکل 

 
 نامه و رسالهگذاری صفحات پایان. شماره4-2-2

رساله »شود. این الگو نیز بر اساس استفاده می 4-9گذاری صفحات به شرح جدول ها از الگوی شمارهدر اغلب دانشگاه
را  نشگاه موردنظر خودتناسب دانشگاه و مقطع خود باید الگوی دادر دانشگاه پیام نور است که دانشجو به« دکتری

 موردتوجه قرار دهد. 
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 گذاری صفحات ابتدایی یا فرعی با حروف ابجد و صفحات اصلی با اعداد فارسی. شماره0-4جدول 
 ضوابط شماره صفحه
 صفحه جلد الکترونیکی بدون شماره

 بسم ا... الرحمن الرحیمصفحه  آ
 های روی جلدفونتها و کلیه مندرجات روی جلد با همان ترتیب، فاصله ب
 داوران برای امضای استاد راهنما، مشاور، داور و ... جلسه دفاع یا صفحه تأییدیه هیئتصورت ج
 (9-9فرم تعهد اصالت رساله )مطابق شکل  د
 سپاسگزاری ه
 در صورت تمایل« تقدیم به»صفحه  و

 ها(پیوست ها، عناوینفهرست مطالب )شامل عناوین اصلی و فرعی فصل ادامه حروف
 ها(ها )شماره جدول، عنوان جدول و شماره صفحه آنفهرست جدول ادامه حروف
 (، در صورت ضرورتAbbreviationsفهرست عالئم و کلمات اختصاری ) ادامه حروف

 چکیده فارسی 7
 های اول تا پنجم رساله متن اصلی: شامل فصل ادامه عدد
 فارسی سپس منابع انگلیسی( تحت یک بخش فهرست منابع )ابتدا منابع ادامه عدد
 هاپیوست ادامه عدد
 چکیده انگلیسی )شماره روی صفحه فارسی و مثل قبل( ادامه عدد
 صفحه انگلیسی مشابه طرح پشت جلد انگلیسی )شماره روی صفحه فارسی و مثل قبل(. ادامه عدد

 پشت جلد به زبان انگلیسی الکترونیکی  بدون شماره

گذاری گیرد. در شمارهمتر از پایین صفحه و در وسط صفحه قرار میسانتی 5ره صفحات با رعایت فاصله شما     
 را رعایت کرد.  5-9صفحات باید مالحظاتی به شرح جدول 

 هاها و نقشهها، نمودارها، شکلگذاری و عنوان جدول. شماره5-4جدول 
 گذاریشماره ردیف

( است که به معنای پنجمین شکل یا جدول در فصل سوم است. یعنی شماره 5-9( یا )جدول 5-9نند )شکل گذاری با دو شماره ماشماره 7
 بعد از کلمه اشاره به فصل و شماره بعد از خط فاصله اشاره به شماره آن شکل یا جدول در آن فصل دارد. 

 باالی آن آورده شود. باید در« جدول»و عنوان  باید در پایین آن« شکل، نمودار و نقشه»عنوان  2
 از منبع دیگری باشد و مربوط به پژوهشگر نیست، باید در انتهای عنوان منبع آن معرفی شود. « جدول، شکل یا تصویر»اگر  9
 نتایج عددی یک موضوع، تنها به یک صورت )شکل یا جدول( ارائه شود. 4
 « عنوان جدول -؟-جدول؟»صورت معرفی هر جدول به 5
 «عنوان شکل-؟-شکل؟»صورت گذاری شود. درج عنوان شکل بهنام« شکل»ها، نمودارها و تصاویر با واژه کلکلیه ش 6
دار نبودن با عالمت معنی و در صورت« یک یا دوستاره»دار بود با معنی 15/1/. یا 17در جدول مربوط به تحلیل آماری اگر نتایج در سطوح  1

«ns»7 .نمایش داده شوند 

ها با خط ها نیز هر رابطه یا فرمول در متن رساله با دو شماره و جداسازی آنگذاری روابط و فرمولی شمارهبرا     
شود. الزم است این ( نوشته می1-4صورت )شوند. مثاًل هفتمین رابطه یا فرمول در فصل چهارم بهتیره مشخص می

 گذاری در سمت راست رابطه در همان خط نوشته شود.شماره

                                                           
1. No Significant  



 

 

 ۶۲ مرجع پژوهش

 . الگوی منبع نویسی و استنادنویسی4-2-4
 گیرد. انجام می 6-9به شرح جدول « در فهرست منابع»و « متندرون»در دو محور « نامه و رسالهپایان»منبع نویسی در 

 « نامه و رسالهپایان». محورهای منبع نویسی 6-4جدول 
 توضیح محور ردیف

 متنی با رویکرد خالصه مانند نام خانوادگی و سال متن یا ارجاعات درونارائه منابع مورداستفاده در  متناستناد درون 7
دهی در آدرس 2

 فهرست منابع
 آوردن فهرست منابع ارجاع شده در متن با نشانی کامل در انتها و فهرست منابع

جود دارد. اغلب و« نامه و رسالهپایان»در « منبع نویسی»شده متعددی در مجامع علمی برای الگوهای پذیرفته     
تأکیددارند. برای نمونه دانشگاه پیام نور بر اساس این دو روش و  VANCOVERیا  7APAها بر الگوهای دانشگاه

 ارائه داده است. 1-9متن مالحظاتی به شرح جدول نویسی تأکید دارد و برای ارجاع درونمتناسب با رشته بر منبع

 ابع های ارجاع داخل متن به من. روش1-4جدول 
 نمونه انواع ردیف

نام نویسنده در  7
 ابتدای جمله

 کند یا در پژوهشی ...دارد یا اظهار می( بیان می7985احمدی )
 (...7985( یا اگر بیش از دو نویسنده باشد: احمدی و همکاران )7985یا اگر دو نویسنده باشد: احمدی و سمیعی )

 کنند که...( بیان می2111و همکاران ) Morganدارد... یا ی( بیان م2111) Morganدر منابع انگلیسی مثالً 
نام نویسنده و سال  2

 پس از بیان مطلب
 ها با ویرگول مانند: نام نویسنده و سال انتشار در پرانتز و فاصله بین آن

 (7931ران ( و بیش از دو نویسنده )علوی و همکا7983نویسنده )علوی و سنایی،  2(، با 7911الف( فارسی: )علوی، 
( و بیش از دو نویسنده Morgan and Morphy، 2111( با دو نویسنده )Morgan، 2111ب( در انگلیسی: )

(2111 ،Morgan et al.) 
 سایت، وبالگ( در متن رساله و بخش منابع جدا خودداری شود.اینترنتی )وب از نوشتن آدرس نشانی اینترنتی 9
 رای مرجع در کنار سال انتشار خودداری شود.از ذکر ماه میالدی ب ماه میالدی 4
های انگلیسی هستند، با رعایت امانت، منبع اصلی شوند و حاوی نامشده نقل میمطالبی که از یک منبع ترجمه نقل از منبع ترجمه 5

 صورت انگلیسی درج شود.به
 متنی، حتی اگر چندین بار هم به نوشتهاد درونشده در این بخش باید توجه داشت که در استندر تکمیل توضیحات ارائه      

صورت کامل تمامی اطالعات کتابشناختی منبع موردنظر را ارائه کرد و از نوشتن کلماتی مانند یک نویسنده استناد شود؛ باید به
 پرهیز کرد.« همان و همان منبع»

ع شوند. فهرست منابآورده « نامه یا رسالهپایان»آخر « فهرست منابع»تمامی منابع ارجاع شده در داخل متن باید در       
صورت مجزا و در ادامه هم به ترتیب حروف الفبا با تقدم نام خانوادگی نویسنده اول فارسی و سپس غیرفارسی به

 شوند.نوشته می 8-9هایی به شرح جدول صورت نمونهبه
 
 
 
 

                                                           
1. American Psychology Association  
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 نی هایی از منبع نویسی در فهرست منابع پایا. نمونه8-4جدول 
 نمونه انواع ردیف

کتاب با یک  7
 نویسنده

 ص 945ها، مفاهیم و کاربردها )چاپ یازدهم(. تهران: نشر ارسبان. شناسی اجتماعی: نظریه(. روان7982کریمی، ی. ) -
المی (. قم: انتشارات پژوهشگاه علوم و معارف اس7983(. ترجمه: محمدهادی شهاب )2171تا(. عقل و دل )وین رایت، و. )بی-

 .ص 947
-Pegrum, M. (2009). From blogs to bombs: The future of electronic technologies in education. 
Crawley, W.A: UWA Publishing. 

کتاب با دو  2
 نویسنده

ن: انتشارات ( تهرا7911(. روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی )7335مارشال، ک. و راسمن، گ. ) -
 های فرهنگی.دفتر پژوهش

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

کتاب با سه  9
 نویسنده و بیشتر

 .های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه(. روش7916ازی، الف. )سرمد، ز.، بازرگان، ع.. حج-
-Ranzijn, R., McConnochie, K., & Nolan, W. (2009). Psychology and indigenous Australians: 
Foundations of cultural competence. South Yarra, Vic: Palgrave Macmillan. 

های مقاله: در کتاب 4
 7شدهیراستاریو

(. بریتانیا: 3-26آموز )آموز. کریس راست )ویراستار( بهبود یادگیری دانش(. ده سال بهبود یادگیری دانش2119گیبس، گراهام )
 .دانشگاه آکسفورد

-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.. 

(. بررسی میزان مردودی و قبولی با رتبه تولد در دانش آموزان مقطع ابتدایی 7912اسدالهی، ق.، یعقوبی، م.، و سلیمانی، ب. )- مقاله: مجله 5
-26، ص 2، شماره 2شناختی، دوره های روان. پژوهش7966-61سال تحصیلی شهر اصفهان در سال تحصیلی شهر اصفهان در 

92. 
 .رودهای حوزه آبخیز سد زاینده(. بررسی دبی مؤثر جهت انتقال رسوبات معلق در آبراهه7987جهرمی، ن. مهدوی م ع. )-

 .7125-7976ص  9، شماره 55مجله منابع طبیعی ایران، دوره 
-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. 

مقاله  6
 اینترنتی/آنالین

شده  .شده به کنفرانس آموزش الکترونیکی ایران. بازیابیها. مقاله ارائهها و ضرورتهای مجازی: چالشدیلمقانی، م. دانشگاه-
 .7985اردیبهشت  72در 

-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 

مقاله: مجموعه  1
 هامقاالت همایش

های دکتری های دکتری برخط. در مجموعه مقاالت همایش تأملی بر دورههای ایجاد برنامه(. چالش7986خامسان، الف. )-
 ، دانشگاه پیام نور.7986ریزی در آموزش عالی، تهران، اردیبهشت ایران موسسه پژوهش و برنامه

های کلیدی سومین (. مقاله743-752های )ص های زراعی. صفحهکی حاصلخیزی خاک(. عوامل بیولوژی7919شکوری، ب. )-
 .کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران دانشگاه تبریز، تبریز

-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- استناد به اینترنت 8
from http://www.psychology.org.au/publications/statements/substance/ 

نامه و گزارش پایان 3
 پژوهشی

 ی ارشدای ادراک خود در زمینه تحولی و سالمت روانی، پایایان نامه کارشناس(. بررسی مقایسه7983خامسان، الف. )-
 شناسی تربیتی، دانشگاه تهران.روان

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

                                                           

نویسنده نگارش شده ولی مسئولیت کل کتاب تنظیمی بر عهده ویراستاران  شده کتابی است که هر فصل آن توسط یک یا چندکتاب ویراستاری. 7
  است.

http://dx.doi.org/10.1080/1359432x.2013.877892
http://dx.doi.org/10.1080/1359432x.2013.877892
http://www.psychology.org.au/publications/statements/substance/


 

 

 ۶۸ مرجع پژوهش

گزارش طرح  71
 پژوهشی

 .(. بررسی مشکالت و نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند7937ی، م )کامبوزیا، ق.، رسول -
 .گزارش طرح پژوهشی مصوب دانشگاه بیرجند

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

منبع نویسی از یک  77
 نویسنده در یکسال

 الف(. روانشناسی اجتماعی. تهران: رشد. 7981کریمی، ی. )-
 تهران: آگه. ب(. روانشناسی شخصیت. 7981کریمی، ی. ) -

استانداردها یا  72
 اختراعات

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

منبع وقتی نویسنده  79
 شخص نیست

ملی  (. جوانان، روابط خانوادگی و نسلی. تهران: انتشارات سازمان7939معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان ) -
 .جوانان

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

 شده دارد، از همان نام مخفف و در غیر این صورت از نام کامل مجله استفاده شود.اگر مجله نام مخفف شناخته مجله بانام مخفف 74

بندی پاراگراف 75
 منابع

paragraph>Indent and sp>special>Hanging 0.8 mm 

مرور  3-9توان در جدول های خاص را میبرخی توضیحات تکمیلی و مالحظات خاص در انواع استناددهی یا ارجاع دادن    
 کرد.  

 نامه و رسالهها در پایان. توضیحات تکمیلی در استناددهی9-4جدول  
 نمونه موارد ردیف

 (.24متنی: )قرآن، بقره، آیه ه دروننمون قرآن 7
 فهرست منابع: قرآن کریم. 

 (. 729، ص 7936زاده، زندیان و قربانی، متنی: )حسننمونه درون مقاله 2
-بنیان. مجله دانشهای اطالعات در مؤسسات دانش(. جریان7936زاده، محمد؛ زندیان، فاطمه و قربانی، عمران )فهرست منابع: حسن

 .797-727، صص 2شماره  78 شناسی، سال
 (. 721، ص 7935متنی: )قاسمی، فراهانی و حسینی، نمونه درون کتاب 9

 شناسی. تهران: دانشگاه پیام نور(. ارتباط7935فهرست منابع: قاسمی، حمید؛ فراهانی، ابوالفضل و حسینی، معصومه )
 (.7986متنی: )قاسمی، نمونه درون نامهپایان 4

های جمعی در توسعه ورزش. رساله دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و (. نقش رسانه7986اسمی، حمید )فهرست منابع: ق
 تحقیقات. 

 (. 7931متنی با نویسنده مشخص: )قاسمی، نمونه درون اینترنت 5
 phd.pnu.ac.irسایت وب از 7931(. مرجع پژوهش: ویراست دوازدهم. بازیابی شده در اسفند 7931فهرست منابع: قاسمی، حمید )

 (7938سایت مرکز تحصیالت تکمیلی، متنی با نویسنده نامشخص: )وبنمونه درون

سایت از وب 7938سایت مرکز تحصیالت تکمیلی. بازیابی شده در  خرداد (. وب7938نامه جدید نشریات علمی )فهرست منابع: آیین
phd.pnu.ac.ir 

 (. 7936ده، زامتنی: )حسننمونه درون همایش 6
شده در کنفرانس علم اطالعات، تهران. شناسی. مقاله ارائههای علم اطالعات و دانش(. بایسته7936زاده، محمد )فهرست منابع: حسن

 چاپی. 
اثر بدون  1

 نویسنده
 (. 7936نا، متنی: )بینمونه درون

 ن: نشر کتابدار. ها. تهرا(. مدیریت دانش در سازمان7936) ------------فهرست منابع: 

 (. 7956متنی: )دهخدا، نمونه درون لغتنامه 8

http://www.nursing.health.wa.gov.au/projects/
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(. تهران: 511، ص 4، جلد 2(. لغتنامه دهخدا. با ویرایش محمد معین، واژه معنا )ویرایش 7956اکبر )فهرست منابع: دهخدا، علی
 مجلس. چاپ مجدد. 

 (. 7931متنی: )محسنیان راد، نمونه درون نشریات 3
 . 4ای. تهران: روزنامه همشهری، ص (. نقش رسانه رادیو و تلویزیون در سواد رسانه7931محسنیان راد، مهدی )فهرست منابع: 

رادیو و  71
 تلویزیون

 (7936متنی: )علوی، نمونه درون
 شنبه. (. سمت خدا: پنج7936فهرست منابع: علوی، حسین )

فایل صوتی  77
 یا تصویری

 (. 7945متنی: )مطهری، نمونه درون
 . 722های توسعه تمدن اسالمی. حسینیه ارشاد. کاست شماره (. بنیان7945فهرست منابع: مطهری، مرتضی )

شود، باید در فهرست منابع آورده شود و آن منابعی نیز که در فهرست منابع حتماً منابعی که در متن استفاده می     
ترتیب قدیم به جدید در متن و ترتیب الفبایی در فهرست منابع  شودشود، باید در متن آمده باشد. تأکید میآورده می

 رعایت شود. 
 
 . الگوی نگارش چکیده4-2-0  
نوشته  71-9شده است که اغلب پس از پایان پژوهش با ساختاری به شرح جدول ای از پژوهش انجامچکیده، خالصه فشرده 

 شود. می
 و رساله نامه. ساختار نگارش چکیده در پایان01-4جدول 

 نمونه ساختار ردیف
 شود. اغلب در یک عبارت و بر اساس عنوان پژوهش نوشته می هدف پژوهش 7
 هاآوری دادهگیری و ابزار جمعمعرفی روش پژوهش، جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه شناسی روش 2
 هایافته وتحلیلترین یافته حاصل از تجزیهاشاره به مهم هاترین یافتهمهم 9
 شدهترین پیشنهاد بر اساس یافته ارائهصورت اختیاری و در صورت نیاز اشاره به مهمبه ترین پیشنهادمهم 4
 حداقل سه و حداکثر پنج کلمه کلیدی که در جستجوها به شناسایی پژوهش کمک کند.  کلمات کلیدی 5

أکید دارند. برای نمونه دستورالعمل نگارش چکیده در ها بر مالحظات خاصی تبرای نوشتن چکیده برخی دانشگاه     
 تأکید دارد. 77-9دانشگاه پیام نور، بر مالحظاتی به شرح جدول 
 . مالحظات نگارش چکیده00-4جدول 

 مالحظات ردیف
 صورت یک پاراگراف( نوشته شود.صورت ممتد )بهچکیده )خالصه فارسی( باید به 7
 کلمه و حداکثر یک صفحه باشد. 911و حداکثر  751شامل حداقل  2
 ترین شکل خود ارائه شوند.گیری )بدون بحث و ذکر منبع( درکلیها، نتایج و نتیجهدر چکیده باید موضوع، هدف، روش 9
 کلمه نوشته شود. 6و حداکثر  9در انتهای چکیده فارسی، کلمات کلیدی که حداقل  4
ترجمه چکیده فارسی و در انتهای رساله و حداکثر در یک صفحه باشد در انتهای چکیده باید  Abstractچکیده به زبان انگلیسی یا  5

 شود.انگلیسی نیز همان کلمات کلیدی فارسی یا ترجمه انگلیسی آورده می
 
 
 
 



 

 

 ۶۶ مرجع پژوهش

 های مختلفها در بخش. اندازه فونت4-2-5
به  برای نمونه دانشگاه پیام نور دستورالعملیها نیز باید به دستورالعمل دانشگاه مربوطه مراجعه کرد. برای این انتخاب

 معرفی کرده است.« نامه و رسالهپایان»های مختلف را برای نگارش بخش 72-9شرح جدول 
 نامه و رساله در دانشگاه پیام نور. انواع اندازه و نوع قلم برای نگارش متن پایان02-4جدول 

 اندازه قلم نوع قلم نوع متن ردیف
 B Lotus 79 متن فارسی 7
 Time New Roman 77 متن و کلمات انگلیسی در متن 2
 B Titr 78 عنوان هر فصل 9
 B Zar bold 74 تیترهای اصلی 4
 B Zar bold 72 تیترهای فرعی 5
 B Zar bold 74 عنوان چکیده فارسی 6
 B Lotus 74 متن چکیده فارسی 1
 B Lotus bold 72 عنوان جدول یا شکل 8
 72حداکثر  B Lotus لمتن جدو 3
 72حداکثر  B Lotus زیرنویس جدول 71

 B Lotus 72 پاورقی فارسی 77

 Time New Roman 71 پاورقی انگلیسی 72

 Time New Roman bold 72 عنوان چکیده انگلیسی 79

 Time New Roman 72 متن چکیده انگلیسی 74

 B Lotus 74 منابع فارسی 75

 Time New Roman 72 منابع انگلیسی 76

 
 گذاری در صفحاتبندی و فاصله. الگوی حاشیه4-2-6
کنند. این استفاده می 79-9ها از الگویی به شرح جدول گذاری صفحات نیز اغلب دانشگاهبندی و فاصلهبرای حاشیه 

 مالحظات مربوط به دانشگاه پیام نور است.
 گذاریبندی و فاصله. مالحظات حاشیه04-4جدول 

 مالحظات ردیف
 متر در سراسر صفحاتسانتی 5/2متر و حاشیه باال و پایین و چپ سانتی 5/9سمت راست  رعایت حاشیه 7
 شود.ها حاشیه رعایت میتر از فضای داخل حاشیه بود، با کوچک کردن آناگر در مواردی اندازه شکل یا جدول بزرگ 2
 شد.با 29و حداقل  21تعداد سطر در هر صفحه حداکثر  9
 است. Wordدر  Single  متر معادلسانتی 7فاصله سطرها برابر  4
 فاصله بین عناوین با متن قبل، یک سطر و با متن بعد فاصله نیاز ندارد. 5
 بین عنوان جدول )شکل/نقشه( و جدول فاصله نیاز ندارد. 6
 شود.متر و در وسط صفحه لحاظ میسانتی 5/7شماره صفحات اصلی با اعداد فارسی تایپ و فاصله آن تا پایین صفحه  1

 



  

 

 

 ساماندهی و انتشار پژوهش ۶7

 . الگوی تعهدنامه اصالت رساله4-2-1
 خواهد بود. 9-9شده در شکل تعهدنامه اصالت رساله به شرح متن ارائه 

 
 تعهدنامه اصالت رساله

 .............. آموخته مقطع دکتری تخصصی در رشتهاینجانب ...................... دانش
ام، ................ از رساله خود تحت عنوان................................. با کسب نمره.......... دفاع نمودهکه در تاریخ 

 .شوموسیله متعهد میبدین
شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاورهای علمی این رساله حاصل تحقیق و پژوه انجام (7

ام، مطابق ضوابط و رویه مه، کتاب، مقاله و ......( استفاده نمودهناو پژوهشی دیگران )اعم از پایان
 ام.موجود، نام منبع مورداستفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر و درج کرده

ا و هتر یا باالتر( در سایر دانشگاهسطح، پاییناین رساله قبالً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی )هم (2
 ارائه نشده است. مؤسسات آموزش عالی

برداری اعم از چاپ مقاله، کتاب، ثبت چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره  (9
اختراع و....... از این رساله را داشته باشم، با ذکر نام استادان راهنما و مشاور و درج نام دانشگاه پیام 

 .نور اقدام خواهم کرد
پذیرم و الف موارد فوق ثابت شود، عواقب حقوقی ناشی از آن را میچنانچه در هر مقطع زمانی خ (4

همچنین دانشگاه پیام نور مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار کند و در صورت ابطال 
 گونه ادعایی نخواهم داشت.ام هیچمدرک تحصیلی

 نام و نام خانوادگی
 تاریخ و امضاء

 
 صالت رساله. نمونه تعهدنامه ا4-4شکل 

 این تعهدنامه باید پس از امضا در متن رساله درج شود.
 
 نامه و رساله شرایط الزم برای دفاع از پایان .4-4

ماه از زمان تصویب پروپوزال و تأیید اساتید محترم راهنما، مشاور و داور نیاز  4نامه شرایط حداقل گذشت برای پایان
حداقل پذیرش مقاله در یک نشریه معتبر و تأیید نهایی اساتید راهنما،  است. اما برای دفاع از رساله دکتری دانشجو

 مشاور و داوری و گذشت حداقل یکسال از تصویب پروپوزال نیاز است.
مبتنی بر مصوبات سیصد و هشتمین جلسه شورای پژوهشی  21/7/36/د مورخ 388/1بر اساس بخشنامه شماره      

نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی و همچنین دستورالعمل آیین 73ده و همچنین بر اساس ما 22/72/35مورخ 
نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری به دستاوردهای پژوهشی مستخرج در دانشگاه اختصاص بخشی از نمره کل پایان
 مورد تأکید قرار گرفت. 74-9موارد به شرح جدول  7938پیام نور و اصالحات آن در سال 

 
 



 

 

 ۶۴ مرجع پژوهش

 یط مقاالت برای دفاع دکتری در دانشگاه پیام نور. شرا00-4جدول 
 توضیح شرایط ردیف

 سابق( ISI)معروف به  JCRموجود در لیست  نشریه علمی مورد تأیید وزارتین یا اعتبار نشریه 7
. جهت شجو ذکر شودتوانند نفر اول باشند و نباید نام دیگری غیر از اساتید راهنما، مشاور و داندانشجو یا استاد می ترتیب اسامی 2

کسب دو امتیاز دستاوردهای پژوهشی، اگر کارهای تکمیلی توسط فرد یا افراد دیگری غیر از اساتید راهنما و مشاور 
ده شود. تواند آوربرای افزایش کیفیت رساله، انجام گیرد؛ نام این افراد با تأیید استاد راهنما در مقاله مستخرج می

ا تکمیلی مقاله باید بعد از تأیید استاد راهنما به تأیید تیم داوری و یا شورای تخصصی ای یرشتهاستنادات بخش بین
شود. نویسنده مسئول یا گروه رسیده باشد. اسامی استادان راهنما و مشاور به ترتیب بعد از نام دانشجو درج می

باشد. در مواردی که دو استاد راهنمای  تواند استاد راهنما یا دانشجو بنا بر نظر استاد راهنمادار مکاتبات میعهده
 ذیرد.پدار مکاتبات با توافق استادان راهنما صورت میهمکار وجود دارد، تصمیم در خصوص نویسنده مسئول یا عهده

 حتماً مستخرج از رساله  محتوا 9
 خواهد بود(.التحصیلی منوط به چاپ مقاله لزوم پذیرش یک مقاله علمی )البته فارغ شرایط مجوز دفاع 4
 عدم رعایت مفاد فوق و لزوم پاسخگویی رئیس مرکز، مدیر گروه و اساتید راهنما موارد ابطال دفاع 5
 دهی صحیح مقاله به شرح زیر:لزوم آدرس دهیآدرس 6

 .، تهران، ایران9631-73935فارسی: ..... گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، ص.پ. 
 انگلیسی:

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

نامه نگارش مقاله نشریه در صورت عدم قرار گرفتن در شیوه PNUدرج واژه شهر تهران، صندوق پستی و مخفف 
 یا همایش، الزامی نیست.

شود. ارزیابی می 78حداکثر  کمّیوب و ازنظر نمره دانشجوی دکتری پس از دفاع، ازنظر کیفیت حداکثر بسیار خ     
و نمره دستاورد پژوهشی بر مبنای دو، طراحی و  78در سامانه گلستان نمره رساله در دو بخش نمره دفاع بر مبنای 

ماه از تاریخ دفاع در قالب سنوات مجاز تحصیلی و داشتن  72تواند است. دانشجو برای اخذ دو نمره میشدهثبت 
مدارک پذیرش یا چاپ مقاالت مستخرج از رساله را ارائه نماید.  75-9برای معافیت تحصیلی برابر جدول  زمان مجاز

ماه پس از  72یا اتمام سنوات تحصیلی یا مهلت  78در صورت عدم تمایل دانشجو و پذیرش نمره رساله بر مبنای 
شده و نمره دانشجو ارزیابی 78حداکثر  مّیکتاریخ دفاع، رساله دانشجو ازنظر کیفیت حداکثر بسیار خوب و ازنظر 

 حساب نماید.شرط چاپ مقاله تسویهتواند بهشود و دانشجو میقطعی محسوب می
 . تعیین نمره اختصاصی به دستاورد پژوهشی مستخرج در دکتری تخصصی05-4جدول 

حداکثر نمره  نوع دستاورد پژوهشی ردیف
 برای هر مورد

حداکثر نمره 
 در موضوع

 5/1 25/1 یا تأیید استاد راهنما Scopusهای نمایه شده یرش یا چاپ مقاله در مجلهپذ 7
 5/7 15/1 دارای ضریب تأثیر با تأیید استاد راهنما ISIپذیرش قطعی هر مقاله در مجالت علمی وزارتین و  2
 2 7 دارای ضریب تأثیر با تأیید استاد راهنما ISIچاپ مقاله در مجالت علمی وزارتین و  9
 ISC  5/1 5/1و  ISIهای نمایه شده پذیرش یا چاپ مقاله در مجله 4
-نهای بیاختراع مورد تأیید مراجع علمی، اکتشاف، اثر بدیع هنری، اخذ جوایز از مسابقات و جشنواره 5

 المللی و ملی و چاپ کتب علمی مرتبط. البته ثبت حقوقی اختراع معیار اعتبار علمی نیست و باید اثر به
 های علمی، صنعتی ایران با مرجع موردنظر وزارتین باشد.تأیید سازمان پژوهش

7 2 



  

 

 

 ساماندهی و انتشار پژوهش ۶۲

با عنوان   و قسمتی در آن« ونهمفصل چهل»توان از توضیحات مفصل منظور ارسال مقاله میبرای شناسایی نشریات معتبر به       
 استفاده کرد.  « به کدام نشریه مقاله بدهیم؟ )شناسایی نشریات نامعتبر و تقلبی(»

 ربط دانشگاه مراحل اداریهای ذینامه یا رساله باید با مراجعه به بخشدانشجویان برای کسب مجوز دفاع از پایان     
 ربط دانشگاه استفاده شود. برایهای ذیشود از راهنماها و دستورالعملالزم را سپری کنند. برای این منظور توصیه می

و  «مقاله اخذ مجوز دفاع»مقاالت مستخرج از رساله در دو بعد تکمیلی دانشگاه پیام نور، نمونه در مرکز تحصیالت 
 شود. تحویل مسئول پژوهشی می 71-9و  76-9های طی فرایندهایی به شرح جدول« مقاله اخذ نمره دستاورد پژوهشی»

 . فرایند ارائه مقاالت مستخرج از رساله برای اخذ مجوز دفاع06-4جدول 
 راحل م ردیف

 ( توسط دانشجو با امضای اساتید راهنما و مشاورPh.Dتکمیل فرم گواهی اعالم کفایت و تأیید رساله دکتری تخصصی ) 0
 )الف( با عنوان: گواهی تأیید مقاالت مستخرج از رساله دکتری جهت اخذ مجوز دفاع با امضای اساتید راهنما و مشاور7تکمیل فرم شماره  2
 شده به بخش پژوهشی مرکز)الف( تکمیل7بوط به مقاالت به انضمام فرم شماره ارائه مدارک مر 4
 بررسی مقاالت دریافتی توسط کارشناس پژوهش به لحاظ اعتبار نشریه و ارسال به شورای تخصصی دکتری گروه 0
 با هماهنگی آموزش انجام دهد.  تواند اقدامات بعدی دفاع رادر صورت تأیید مقاالت ازنظر اعتبار نشریه و محتوا، دانشجو می 5
 دسترسی است.های مذکور در بخش پژوهشی مرکز تحصیالت تکمیلی قابلکلیه فرم 6

 
 . فرایند ارائه مقاالت مستخرج از رساله برای اخذ نمره دستاورد پژوهشی01-4جدول 

 مراحل  ردیف
نمره( با امضای  2رساله دکتری جهت اخذ نمره دستاورد پژوهشی ))ب( با عنوان: گواهی تأیید مقاالت مستخرج از 7تکمیل فرم شماره  0

 اساتید راهنما و مشاور
 شده و تصویر گواهی اعالم کفایت به بخش پژوهشی مرکز)ب( تکمیل7ارائه مدارک مربوط به مقاالت به انضمام فرم شماره  2
 ( توسط دانشجو و ارائه به بخش پژوهشی مرکز6ه تکمیل فرم تعیین ارزش آثار پژوهشی رساله دکتری تخصص )کاربرگ شمار 4
( به شورای تخصصی دکتری جهت اختصاص نمره دستاورد 6بررسی مقاالت دریافتی توسط کارشناس پژوهش به انضمام )کاربرگ شماره  0

 پژوهشی
 و اعالم نمره نهایی دستاورد پژوهشی توسط دبیر شورا تخصصی 6تکمیل کاربرگ شماره  5
 1ره نهایی )مجموعه نمره دفاع و نمره آثار پژوهشی( توسط کارشناس پژوهش در کاربرگ شماره تعیین نم 6

 
 نامه یا رسالهالگوهای انتشار نتایج پایان .4-0

 گیرد.صورت می 78-9های مختلفی به شرح جدول نامه یا رساله به شکلانتشار و ارائه نتایج پایان
 
 
 
 
 
 



 

 

 7۱ مرجع پژوهش

 نامه یا رسالهتایج پایان. انواع الگوهای انتشار ن08-4جدول 
 توضیح الگوها ردیف

 هاها و نشستنامه و رساله یا همایشبرای نمونه سخنرانی در جلسه دفاع از پایان شفاهی یا سخنرانی 7
 تهیه مقاله با ساختار پژوهشی برای نشریات علمی معتبر  مقاله پژوهشی 2
 پسندعامه مقاله با ساختار مطبوعات عمومی و مقاله مطبوعاتی 9
 ها و انواع مراکز و رویدادهای علمی معتبربرای همایش پوستر 4
 نامه و رساله تهیه کتاب بر اساس نتایج حاصل از پایان کتاب 5
 ای مشخص حاصل از دستاورد پژوهشی ثبت و اعالم رسمی نتیجه اختراع 6
 پژوهشی عنوان یک دستاورداعالم رسمی یک نظریه جدید به پردازینظریه 1
 نامه یا رساله، یا یکی از دستاوردهای فوق حاصل از آنهای علمی در قالب پایانشرکت در جشنواره های علمیجشنواره 8

 

 صورت سخنرانی یا شفاهینامه و رساله به. ارائه نتایج پایان4-0-0
ه کتری مالحظات متعددی ازجمله تهیویژه در جلسه دفاع از رساله دصورت سخنرانی یا شفاهی بهبرای ارائه نتایج به

مانند  افزارهاییگیرد. برای تهیه این نوع اسالیدها از نرماسالیدهایی برای نمایش همراه با سخنرانی موردتوجه قرار می
افزار پاورپوینت از آفیس، بسیار ساده و رایج است. اسالیدها یا شود. کار با نرماستفاده می« پرزی»یا « پاورپوینت»

رای کند. هرچند تهیه پاورپوینت بات مناسب پاورپوینت، به سخنرانی و درک و پذیرش بهتر مخاطبان کمک میصفح
 توجه داشت. 73-9ای است، اما باید به مالحظاتی به شرح جدول دفاع از رساله کاری هنری و سلیقه

 . مالحظاتی برای تهیه پاورپوینت مربوط به جلسه دفاع از رساله09-4جدول 
 توضیح مالحظات فردی
 کلمه 3تا  5هر خط بین  کوتاه نویسی در هر خط 7
 سطر )خط( 3تا  5هر اسالید بین  نویسی هر سطرخالصه 2
 شود.(هم گفته می 1*1)گاهی  تر بهتر(سطر )هر چه کوتاه 5کلمه و هر اسالید یا صفحه  5یعنی هر خط  5*5قانون طالیی  9
 ی و سریع مخاطب از هر صفحه یا اسالید در یک نگاهامکان درک کل درک سریع مخاطب 4
 کمک با ساماندهی سخنران در بیان مطالب و برقراری ارتباط منطقی بین مطالب مختلف کمک به ارائه شفاهی 5
 هاسازی آنتنها ارائه مطالب مهم و کلیدی با تأکید بر برجسته سازیبرجسته 6
 معنیکلمات و تصاویر ناقص، مبهم و بی پرهیز از جمالت و پرهیز از گنگ گویی 1
 کننده متنکاربرد تصویر، گراف، نقشه و نمودار مرتبط و تقویت استفاده از تصویر 8
 انتخاب رنگ متن و زمینه با تضاد مناسب و قابلیت تشخیص متن )مانند آبی و زرد( کنتراست رنگ 3
 متر( 25ن از فاصله دور )حداقل انتخاب سایز فونت مناسب برای خوانده شد سایز نوشته 71
 دقیقه سخنرانی 21تا  75اسالید برای  91متناسب با زمان سخنرانی و اغلب کفایت  تعداد اسالید 77
 برخورداری از شماره صفحه یا اسالید برای بازگشت سریع به آن گذاری اسالیدهاشماره 72
 شود(ا مطالب در صورت امکان )کمتر استفاده میاستفاده از فیلم، صدا و موسیقی متناسب ب فیلم و صدا 79
 باشد....« مقدمه، بیان مسئله، اهداف و »ها برگرفته از رساله و با عناوینی چون اسالید انتخاب عناوین مناسب 74

 

باید قبل از شروع جلسه دفاع از امکان پخش تصاویر اسالید مطمئن شد. انتخاب عناوین مناسب اسالیدها را      
 انجام داد. 21-9توان با توجه به جدول می
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 نامه یا رساله. محتوا و عناوین منتخب برای اسالیدهای دفاع از پایان21-4جدول 
 حداکثر تعداد محل استفاده شامل عنوان اسالید ردیف

 7 صفحه روی جلد عنوان، نام اساتید و دانشجو، تاریخ دفاع شناسنامه 7
مقدمه و طرح مسئله و  2

 و ضرورت آناهمیت 
معرفی متغیرها، بیان مسئله، اهمیت، ضرورت و دلیل انتخاب 

 موضوع و کاربران
 9 فصل یک

 7 فصل یک شامل اهداف کلی و فرعی اهداف 9
 7 فصل یک شدهها یا سؤاالت مطرحفرضیه ها یا سؤاالتفرضیه 4
 2 فصل دوم های داخلی و خارجی قبلیمنتخب پژوهش ادبیات پیشینه 5
گیری، ابزار و روش روش پژوهش، جامعه، روش نمونه شناسیشرو 6

 ها وتحلیل یافتهتجزیه
 9 فصل سوم

ها با جدول یا نمودار و توضیحات همراه با بحث و ارائه یافته ها، بحث و نتیجهیافته 1
 گیری روی هر یافتهنتیجه

فصل چهارم و 
 پنجم

75 

 7 فصل پنجم ر طول پژوهشهای ایجادشده دارائه محدودیت هامحدودیت 8
 7 فصل پنجم کاربردها برای هر یافته پیشنهادهای کاربردی 3
 7 فصل پنجم موضوعات پژوهشی برای دیگران پیشنهادهای پژوهشی 71
 7 - سپاسگزاری از توجه و همراهی حضار صفحه پایانی 77

ه یا رساله باید با آرامش و بدون احساس هرگونه نامبرای ارائه و سخنرانی مناسب و مؤثر در جلسه دفاع از پایان     
لسه تواند فرصتی برای بهبود آن باشد. در جشده میتهدید سخن گفت. حتی هرگونه ایراد و انتقاد به کار پژوهشی ارائه

دهد. دقیقه، پژوهش و نتایج آن را در محورهای مورداشاره در عناوین اسالید ارائه می 91دفاع، سخنران در فرصت 
ه دقت ببندی نهایی وجود دارد. دانشجو باید بهای برای پرسش و پاسخ و جمعدقیقه 91پس از پایان سخنرانی زمان 

ها پاسخ دهد. نباید در هنگام ها را بنویسد و پس از پایان سؤاالت به ترتیب به آنشده گوش دهد، آنسؤاالت مطرح
داد تا صحبت پرسشگر یا پرسشگران تمام شود و بعد پاسخ داد. طرح سؤال به میان سؤال پرسشگر بیاید؛ باید اجازه 

شهامت شما در پذیرش پیشنهادهای سازنده و تشکر شما از پیشنهاددهنده، باعث بهبود جایگاه و شخصیت شما نزد 
های علمی، حتی کار اساتید شما موردنقد و در معرض پیشنهاد حضار خواهد شد. یادتان باشد که در اغلب همایش

امه یا رساله و نگیرد؛ بنابراین وجود انتقاد و پیشنهاد چیز بدی نیست. برای مدیریت مؤثرتر جلسه دفاع از پایانار میقر
 را موردتوجه قرار داد. 27-9توان اقداماتی به شرح جدول کسب نتیجه مناسب می
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 سالهنامه یا ر. مالحظاتی برای مدیریت مؤثر جلسه دفاع از پایان20-4جدول 
 توضیح اقدام ردیف

 نامه یا رساله تکثیر و در اختیار حاضرین قرار گیرد تا با فضای کلی کار آشنا شوند.چکیده پایان تکثیر چکیده  7
 دو نسخه از اسالیدها تکثیر شود تا در صورت بروز مشکالتی مانند قطع برق، دفاع مختل نشود. تکثیر اسالیدها 2
 ها و عددها در زمان مناسبریختگی فونتهمینان از پخش اسالیدها بدون مشکل و بهاطم کنترل قبل از شروع 9
 های مفید است.دقیقه زمان بسیار زیادی برای گفتن حرف 91کنترل سرعت گفتار زیرا  گوییشمرده 4
 هماهنگ با اسالیدها سخن گفتن هماهنگی در گفتار 5
 کننده تشکر کنید.سخ منطقی بدهید و توجیه نکنید و از سؤالدر واکنش به سؤاالت یا پا پاسخ به سؤاالت 6
 نفس، بدون نگرانی و روی باز باشید. از فن خطابه بهره بگیرید. هنگام سخنرانی با اعتمادبه فن بیان مناسب 1
 بینی پذیرایی، باید پس از اتمام سخنرانی و جلسه دفاع باشد.در صورت پیش پذیرایی 8

طور کامل پاسخ دهید، مضطرب نشوید و با آرامش بگویید که ز شما پرسیده شد که نتوانستید بهاگر سؤالی ا     
حال کسی به دلیل ناتوانی در ها را به کمک استاد راهنما یا مشاور تقدیم کنم. تابهکنم پاسخ آندانم و سعی مینمی

ه یا نامل یا رایج در جلسات دفاع از پایانپاسخ به یک سؤال غیرمعمول در جلسه دفاع، رد نشده است. سؤاالت معمو
ها هیچ جای نگرانی برای سخنران نخواهد باشد که با تسلط بر آن 22-9تواند شامل مواردی به شرح جدول رساله می

 بود.
 نامه یا رساله. سؤاالت رایج داوران و حاضران در جلسه دفاع از پایان22-4جدول 

 سؤاالت ردیف
 اید؟ن برای پژوهش خود رسیدهچگونه به این عنوا 7
 این پژوهش چقدر به پیشرفت علم در این حوزه کمک کرد؟ 2
 ترین نتیجه این پژوهش چه بود؟مهم 9
 توان انجام داد؟مرحله بعدی در این پژوهش چیست؟ یعنی چه پژوهش تکمیلی بعدی می 4
 طور شخصی از این پژوهش چه چیزی یاد گرفتید؟به 5
 اید؟کننده خارج از نمونه اصلی استفاده کردهایایی پرسشنامه از تعداد شرکتآیا برای پ 6
 اید؟گیری استفاده کردهروش نمونهچرا از این  1
 اید؟روش پژوهش استفاده کردهچرا از این  8
 ه است؟آیا پیشنهادهای کاربردی شما واقعاً برگرفته از نتایج پژوهش شما است؟ هر یک مربوط به کدام نتیج 3
 شود؟با این پژوهش چه مشکلی از مشکالت جامعه حل می 71

  
 نامه یا رساله با مقاله. انتشار نتایج پایان4-0-2

جوی التحصیلی دانشپذیرش مقاله در یک نشریه معتبر پژوهشی از شروط دفاع از رساله و در ادامه دریافت مجوز فارغ
 نامه وو هم در مقطع کارشناسی ارشد بخشی از نمره دفاع از پایانمقطع دکتری است. همچنین هم در مقطع دکتری 

لمی ع»توان به دو نوع بندی کلی میها را در یک دستهگونه مقاالت خواهد بود. مقالهدفاع در ازای پذیرش یا چاپ این
ست. ای چاپ آنان اترین تفاوت این دو نوع مقاله در ساختار نگارش و نشریات هدف برتقسیم کرد. مهم« و مطبوعاتی

ی، شناسعنوان، فهرست نویسندگان، چکیده، لغات کلیدی، مقدمه، روش»مقاالت پژوهشی اغلب با ساختاری شامل 



  

 

 

 ساماندهی و انتشار پژوهش 7۵

ه شود. مقاالت مطبوعاتی ساختاری سادهای پژوهشی نوشته میو برای نشریه« ، بحث و فهرست منابعهایا یافته نتایج
نشریات  منظور انتشار درفهم برای عموم و بههستند که با زبانی ساده و قابل« دنهعنوان، نویسنده، لید و ب»دارند و شامل 
  شوند.سایت دانشگاه نوشته میعمومی یا وب

کاری اساسی است. اطالع از کارهای دیگران از ، ور صحیح در نگارش مقاالت و متونطنگارش و ارجاع منابع به     
افراد را بررسی پژوهشی و مسیر ها پژوهشیابد د. همچنین خواننده اجازه میکاهو اتالف هزینه و وقت میکاری دوباره

 نشریات علمی، اغلب یکیاست که در پیشنهادشده « متعددی نویسی و ارجاع منابعمنبع»های کند. بر این اساس سبک
، ونکوور، شیکاگو APA»به  توانهای رایج میسبک گیرد. ازجمله اینحور کار مورد تأکید قرار میمعنوان ها بهاز آن

ها در شده است و مورد اقبال اغلب رشتهشناسی آمریکا تهیهتوسط انجمن روان APAاشاره کرد. سبک  MLA»7»و 
ونکوور بنیان نهاده شد و در  7318سردبیران مجالت علوم پزشکی در سال علوم انسانی است. سبک ونکوور توسط 

گیرد. سبک شیکاگو نیز توسط دانشگاه م انسانی مورداستفاده قرار میو حتی برخی نشریات علودر علوم پزشکی 
ه کار نامه بیشتر در حوزه ادبیات، تاریخ و هنر بشده است. این شیوهشیکاگو آمریکا و با تأکید بر علوم انسانی تدوین

گر کشورها و در دهی با رویکرد دانشگاهی در آمریکا، کانادا و دیاست که برای منبع MLAرود. سبک دیگر می
های ادبیات، هنر و علوم انسانی موردتوجه قرار دارد. اغلب نشریات پژوهشی سبک خاصی را برای نگارش مقاله رشته

کنند. نویسنده مقاله بهتر است که قبل از شروع نگارش مقاله با الگوی مربوطه یا راهنمای نگارش انتخاب و معرفی می
ها کلیات کار به هم نزدیک هستند و با توضیحات به تأکید است که در اغلب سبک در نشریه موردنظر آشنا شود. الزم

توان مقاله را به سبک نشریه هدف آماده کرد. نحوه نگارش مقاله به شرح ادامه، در هر مورد تنها با تغییراتی جزئی می
عرفی م« ترویجی-علمی»و « یپژوهش-علمی»نشریات معتبر علمی مورد تأیید وزارت عتف در دو الگوی  7931تا سال 

نامه جدید این وزارتخانه، تمامی نشریات مانند الگوی رایج جهانی، با عنوان و با ابالغ آیین 7931شد. اما از سال می
شده تنها مقاالت پذیرش 7931پردازند. تا پیش از تابستان سال به دریافت انواع مقاله علمی می« نشریه علمی»یکسان 

التحصیلی دانشجویان دکترا بودند و نمرات این دارای اعتبار مجوز برای دفاع و فارغ« پژوهشی-یعلم»در نشریات 
ار تمامی بود. با اتفاق اخیر، اعتب« ترویجی-علمی»نامه و رساله بیش از نشریات نشریات برای دستاورد پژوهشی پایان

ار سنجی موردتوجه قرهای علمدیگر شاخص و« ضریب تأثیر»نشریات علمی داخلی مانند دیگر نقاط جهان بر اساس 
 بندی کرد. تقسیم 29-9توان به انواعی به شرح جدول مقاالت علمی را ازنظر ماهیت میدر مجموع گرفت. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1. American Psychology Association (APA), Vancouver,  Chicago, Modern Language Association (MLA) 
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 . انواع مقاالت علمی ازنظر ماهیت24-4جدول   
 توضیح انواع ردیف

 صصی و با تأکید بر مخاطبان با سواد پژوهشی های یک پژوهش اصیل، دارای زبان تخحاصل یافته پژوهشی-علمی 7
 مندان نیمه متخصصرسانی به عموم جامعه و عالقههای یک پژوهش اصیل، برای اطالعحاصل یافته ترویجی-علمی 2
ها، یشینهها برای تبیین پشده و منتشرشده و ترکیب و تفسیر آنهای انجامهای پژوهشحاصل بررسی و مرور یافته مروری-علمی 9

 پردازی برای آینده منظور فهم وضع موجود و ایدهها و آرای دیگران بهدیدگاه
ها برای عموم مردم با زبانی بسیار ساده و مبتنی بر درک های یک یا چند پژوهش اصیل و تبیین آنحاصل یافته عمومی-علمی 4

 یات عمومیهای جذاب و با انتشار در نشرعموم مردم نوسواد، جذاب و با تصویرسازی
و  برداری خوانندگان )دارای زبانی تخصصیهای پیشین با هدف دستیابی به قضاوت و بهرههای پژوهشنقد یافته انتقادی-علمی 5

 های منطقی(منطبق بر سازه
یا  ینظر و مشابه آن )دارای زبانی تخصصهای سردبیر، سردبیر مهمان، نویسندگان صاحبصورت یادداشتبه پیشنهادی-علمی 6

 ساز برای خوانندگان(های پژوهشی جدید و اندیشهعمومی با تأکید بر ارائه ایده

پاسخ دهد. درواقع نویسنده مقاله علمی باید  24-9در حالت کلی یک مقاله علمی باید به سؤاالتی به شرح جدول     
 قبل از شروع به نگارش یک مقاله باید این سؤاالت را از خود بپرسد.  

 های نویسنده یک مقاله پژوهشی از خودترین پرسش. مهم20-4جدول 
 هاپرسش ردیف

 نقش پژوهشگر در این پژوهش چیست؟  7
 شده است؟ چه سؤاالتی توسط پژوهشگر مطرح 2
 علت یا علل اقبال خوانندگان به مقاله چیست؟  9
 نتایج جدید پژوهش چیست؟  4
 اند درجایی از آن استفاده کند؟چه دانش جدیدی تولیدشده که خواننده بتو 5
 شده و دلیل اجرای مجدد یا با رویکرد جدید پژوهش چیست و چه پشتوانه منطقی دارد؟تر از این انجامهایی پیشچه پژوهش 6
 نتایج جدید کلی و جزئی پژوهش چیست؟  1
 چرا خوانندگان باید به نتایج پژوهش اعتماد کنند؟ 8
 شده است؟ رزیابی یا ارزشیابی ادعای پژوهشگر استفادهاز چه استانداری برای ا 3
 ها یا پاسخ سؤاالت وجود دارد؟  آیا شواهد عینی برای تأیید یا رد فرضیه 71

ها و مجالت، مالک اصلی اکثر داوران طی پژوهشی معلوم شد که در بحث قبول و یا رد مقاالت ارسالی به همایش     
، به نقل از دوالنی و 2119، 7بوده است )اوپساال« یک مسئله و کمک به حل آن چگونگی پاسخگویی پژوهشگر به»

(. همچنین در پژوهش دیگری معلوم شد حتی در صورت ارائه یک روش ابداعی و جدید از سوی 7937همکاران، 
عایت نشدن شده در مقاله از سوی داوران تنها به علت رحل یا روش ارائهپژوهشگر برای حل مسئله، عدم قبول راه

، به نقل از 2119، 2اصول و الگوی خاص پاسخگویی به مشکل و نه به لحاظ نقص در خود روش بوده است )پوگ
 (. 7937دوالنی و همکاران، 

                                                           
1. OOPSLA  
2. Pugh  
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طور مستقیم هایی است که خود پژوهشگر از جامعه یا نمونه بهبرگرفته از داده: 7. مقاالت پژوهشی اصیل4-0-2-0
نشریات علمی دارای ساختارهای خاصی در نوشتار و عناوین  وری کرده است.آو با ابزارهای مشخص جمع

ها، ابتدا باید بخش راهنمای نویسندگان و ضوابط چاپ مقاله در مورداستفاده هستند که برای ارسال مقاله علمی به آن
شریه خوانده شود. اغلب شود، حتی قبل از نگارش، چند نمونه از مقاالت آن ندقت مطالعه کرد. پیشنهاد میآن را به

 ساختاری به شرحشده توسط خود پژوهشگر( را با آوریهای جمع، مقاالت پژوهشی اصیل )حاصل دادهنشریات علمی
 دهند. برای چاپ موردتوجه قرار می 25-9جدول 

 . ساختار رایج نگارش مقاله در نشریات پژوهشی 25-4جدول 
 توضیح عنوان ردیف

 د بر سادگی توأم با کوتاهی، گویایی و گیرایی با تأکی عنوان مقاله 7
 اسم یا اسامی نویسندگان با وابستگی مؤسسه آموزشی و مرتبه دانشگاهی به ترتیب اولویت فهرست نویسندگان 2
کلمه با محورهای الف( هدف کلی پژوهش در حدود  911تا  751های اصلی و اغلب در فارسی بین حاوی نکته چکیده 9

ترین خط، ج( مهم 2شناسی با تأکید بر معرفی روش پژوهش، جامعه، نمونه و ابزار در حدود وشیک خط، ب( ر
 خطی )البته الزامی نیست(خط، د( یک پیشنهاد کوتاه یک 2یافته و نتیجه در حدود 

 جستجوها در پایان چکیده و حداکثر پنج واژه کلیدی برای کمک به فهرست نویسان و یافتن مقاله در  لغات کلیدی  4
 ها تعرینف مفاهینم اصلنی با معرفنی متغیرهای موردمطالعه و اسنتدالل در منورد ماهینت روابنط بینن آن مقدمه 5

 پرداختن به پیشینه پژوهش و مبانی نظری با تأکید بر برجسته کردن نقاط کور دانش در حوزه موردمطالعه 
 نی مبانی نظری پرداختن به اهمیت و ضرورت موضوع با پشتیبا

 در پاسخ به سؤال کلی پژوهش، مطرح کردن فرضیاتی در مورد روابط بین متغیرها با تعیین ماهیت آن روابط
 شده قبلی معرفی پرسش کلی محقق حاصل از مطالب ارائه

آوری ای ابزار جمعهگیری، ویژگیروش پژوهش، جامعه، نمونه»دهنده چگونگی انجام پژوهش با معرفی نشان شناسیروش 6
است. نگارش آن طوری باشد که یک « هاآوری دادههای آماری و مالحظات اخالقی در جمعها، روشداده

 پژوهشگر دیگر بتواند با آن پژوهش را تکرار یا اجرا کند.  
 کننده های کاملا متنتوصیفی و استنباطی ب« جدول، شکل و نمودار»صورت های پژوهش بهارائه یافته هانتایج یا یافته 1
تأکید بر پاسخ به سه سؤال: الف( این مطالعه چه چیزی به دانش موجود اضافه کرده است؟ ب( این پژوهش  بحث 8

وان تچگونه ممکن است به برطرف شدن چالش یا مشکل موجود کمک کند؟ ج( چه نتایج و کاربردهای نظری می
 از این مطالعه استنباط نمود؟

اره شود. بحث دربایج تفسیر و با متون نظری و شواهد موجود حول سؤاالت پژوهش مقایسه میدر این بخش نت
ها در راستای پاسخ به سؤاالت پژوهش در مقدمه و استدالل درباره دالیل احتمالی شباهت و تفاوت با نتایج یافته

ی و واقعی هم تشریح شود. ها است. در صورت آزمون مدل باید انطباق مدل حاضر با دنیای تجربدیگر پژوهش
-ها بر پژوهشتوان ازنظر علمی تأثیریافتهبخشد. همچنین میها معنی و کاربرد میاین بخش به نتایج حاصل از یافته

های پژوهش هم اشاره داشت. در انتها و در صورت لزوم توان به محدودیتهای آینده را تحلیل کرد. در ادامه می
 پاسگزاری کرد.دهندگان ستوان از یاریمی

 یا ونکوور  APAشده در داخل متن بر اساس روش موردنظر نشریه مانند منابع مورداستفاده و ارجاع دادهفهرست  فهرست منابع 3
عنوان، »هرچند ساختار مورداشاره برای نشریات داخلی و خارجی است اما در اغلب نشریات فارسی باید موارد  بخش انگلیسی  71

  به زبان انگلیسی در انتهای مقاله نوشته شوند. « ن کلیدیچکیده و واژگا
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شده کاری، چرا، با چه اهمیتی و با چه پرسش کلی انجامباید به مخاطب کمک کند که بداند چهبخش مقدمه مقاله    
 است. نگارش این موارد باید از یک ربط منطقی و ادبیات روان برخوردار باشد و درنهایت پرسش کلی کشاننده

پژوهشگر به این پژوهش مطرح شود. در مواردی که پژوهشگر قصد طراحی یا آزمون مدل دارد باید در مقدمه به 
 های موجود برای آزمون بپردازد.  گیری مدل خود یا چالش مدل یا مدلمبانی نظری شکل

و ماهیت پژوهش مشخص  شناسی پژوهشگر باید روش پژوهش خود را از ابعاد راهبرد و مسیر اجرادر بخش روش     
گیری موردنظر های آن و منطق استفاده از روش نمونهگیری، روشکند. در ادامه جامعه موردمطالعه و در صورت نمونه

ضیح خوبی توها بههای روایی و پایایی آنها و ویژگیدنبال این بخش باید ابزارهای گردآوری دادهشود. بهتشریح می
صورت کوتاه ژوهش، پروتکل و مالحظات اخالقی در اجرای پژوهش در این بخش بهداده شوند. هرگونه طرح پ

های بررسی انسجام ها مانند فعالیتسازی دادهشوند. همچنین در صورت لزوم باید فرایندهای آمادهتوضیح داده می
ش ها در این بخوتحلیل دادهها برای توجیه روش مورداستفاده تجزیهها یا اطمینان از رعایت مفروضات توزیع دادهداده

مالحظات »، «های پرتمدیریت داده»، «رفتههای ازدستمدیریت داده»توان به نحوه شود. برای نمونه میمطرح می
سازی معادله ساختاری باید به ها مانند مدلو امثال آن اشاره کرد. در برخی روش« هاگیری دادهمربوط به سطح اندازه

تخاب نوع ماتریس ورودی، تعیین روش برآورد، تعیین استراتژی پژوهشگر برای آزمون مدل، ان»نوع تحلیل شامل 
 نیز اشاره کرد. « افزار و ویرایش آنتعیین نوع نرم

ه شود. در الگوی ساده مربوط بیا کیفی پرداخته می کمّیهای وتحلیل دادهها یا نتایج، به تجزیهدر بخش یافته     
« ای پژوهشههای استنباطی بر اساس سؤاالت یا فرضیهیافته»و سپس « اطالعات توصیفی»توان ابتدا های آماری مییافته

اطالعات »ابتدا « سازی معادله ساختاریمدل»هایی مانند را ارائه کرد. در برخی الگوها و در شرایط استفاده از روش
 «ریس همبستگی متغیرهای واردشده به تحلیلها، نمایش ماتهای دموگرافیک و مشخصات نمونهداده»شامل « توصیف
برآورد پارامترهای مدل، مشکالت مربوط به همگرایی، نتایج غیرمنتظره، برآوردهای مربوط به »شود؛ سپس ارائه می

ارزشیابی و تعدیل مدل با »ارائه خواهد شد و در پایان « برازش مدل، برآوردهای پارامترهای مدل و خطاهای معیار
 شود.  ارائه می« عدد برازش کلی مدل و نوع آزمون تعدیل و دلیل انتخاب آنهای متشاخص

 هایی دارد. اغلب بهتر استنحوه نگارش مقاله و نوع فونت و سایز فونت و سایر موارد شکلی در هر مجله تفاوت     
بهتر بندی شود. اما عای( جم)قطع مجله A4صفحه  72متر مقاله در حجم حداکثر سانتی 7و فاصله  79که با فونت 

است که با توجه به دستورالعمل نشریه نسبت به نگارش انواع مقاله علمی اقدام کرد. نشریات علمی داخلی و خارجی 
را هم  بپذیرند. در ادامه به نحوه « مقاالت مروری، انتقادی یا پیشنهادی»با توجه به جایگاه پژوهشگر ممکن است 

 اخته خواهد شد. نگارش این نوع مقاالت نیز پرد
ها، مقاالت و منابع متعدد در خصوص یک مقاله مروری بر اساس بررسی پژوهش :7مروری-. مقاله علمی4-0-2-2

طالب آوری اطالعات و مشود. برای تنظیم این مقاالت، ابتدا فرد آشنا به مسئله، نسبت به جمعموضوع خاص تهیه می
کند. پژوهشگر این اطالعات را های پژوهشی و امثال آن اقدام می، گزارشاز منابع مختلفی مانند مقاله پژوهشی، کتاب
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سی تر باشد، بحث و بررتر و منظمکند. هرچقدر این نظم اصولیآوری و مرتب میطور دقیق و با نظمی اصولی جمعبه
صص شده و تخبررسیتر خواهد بود. بدیهی است هر چه تعداد منابع و کسب نتیجه و ارائه نظر در مراحل بعدی آسان

مؤلف بیشتر باشد، مقاله دارای ارزش و اعتبار بیشتری است. معموالً تعداد منابع در مقاالت مروری بیش از سایر 
آوری اطالعات فصل دوم یا مبانی نظری و ادبیات زمان با جمعمقاالت است. برخی از دانشجویان دوره دکتری هم

کنند. هرچند در اغلب نشریات علمی نوع مقاالت را مروری هم اقدام میپیشینه پژوهش نسبت به تنظیم یک مقاله 
ها بیشتر است. اصول نگارش برای این نوع مقاالت در جدول ها در همایشپذیرند اما شانس پذیرش آنسختی میبه
 شده است. ارائه 9-26

 . اصول نگارش مقاله مروری26-4جدول 
 نحوه نگارش اجزا ردیف

نتایج حاصل از منابع مرور شده و سؤاالت »و سپس با نظم و ترتیب، کلیه « هدف مطالعه»ر بوده و در آن ابتدا تمفصل مقدمه 7
چگونگی سیر مطالعاتی، تعداد مقاالت، چگونگی به دست آوردن »توان به مواردی چون شود. میمطرح می« پژوهشگر

 ه کرد. اشار« آوری اطالعاتاطالعات از اسناد علمی دیگر و نحوه جمع
تواند هنگام بررسی مطالب و اطالعات درباره هر موضوع، شوند. مؤلف متخصص مینتایج و بحث اغلب باهم ارائه می نتایج 2

 ها و نتایجهای شخصی خود را ارائه دهد. در غیر این صورت در بخش نتایج، تنها اطالعات و یافتهنظریات و فرضیه
 شود.ها ارائه میحاصل از آن

کند و بر ها، نظریات خود را بیان میشده و نتایج حاصل از آنآوریدر این قسمت، مؤلف با توجه به اطالعات جمع ثبح 9
 کند.ها تأکید میگیری و کاربرد آنهای تازه و مهم بررسی خود و نتیجهجنبه

 ش موردنظر نشریه شده در داخل متن بر اساس روارائه منابع مورداستفاده و ارجاع داده فهرست منابع 4

های گیری در پژوهشنمونه»های کلیدی آن مربوط به شده از بخشدر ادامه یک نمونه مقاله مروری و گزینش     
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری -شده است که در نشریه علمیارائه« کیفی: راهنمایی برای شروع

 298صفحه از صفحات  72و در  7937ر سال دهم، شماره سوم، پاییز اسالمی ایران به چاپ رسیده است. این مقاله د
 این نشریه چاپ شد.  251تا 
 

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

 دوست، مهوش صلصالی، علیرضا خوشدل، محمدعلی سلیمانی، نسیم بهرامیاکبر حقهادی رنجبر، علی
 

 چکیده
 میق از پدیده موردبررسیها، کسب درک عیافتهجای تعمیمتفاوت بسیار دارد زیرا هدف آن به کمّیهای کیفی و گیری در پژوهشنمونه

شود. در کنندگان در پژوهش کیفی با هدف دستیابی به بیشترین اطالعات در مورد پدیده موردبررسی انجام میاست. انتخاب مشارکت
تأکید بسیار زیادی بر انتخاب تصادفی )شانس برابر برای انتخاب همه اعضای جامعه پژوهش( وجود دارد اما در پژوهش  کمّیپژوهش 

یفی نیز دار یا کگیری غیر احتمالی، هدفگیری هدفمند که نمونهشوند. نمونهکنندگان، انتخاب یا دعوت مییفی نمونه پژوهش یا مشارکتک
گیری به دنبال ایجاد قوانین دار واحدهای پژوهش  برای کسب دانش یا اطالعات است. این نوع نمونهشود به معنای انتخاب هدفنامیده می
یری هدفمند گغییرناپذیر و یا تعمیم نتایج نیست بلکه سعی در شناخت بهتر هر پدیده در زمینه خاص دارد. سه نوع عمده نمونهثابت و ت
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فاده از گیری متوالی هستند. استگیری موارد خاص یا یگانه و نمونهگیری برای رسیدن به معرف بودن یا قابلیت مقایسه، نمونهشامل نمونه
های شود. در این مقاله سعی شد روشگیری در نظر گرفته میعنوان استاندارد طالیی پایان نمونههای کیفی بهر پژوهشروش اشباع داده د
گیری در مورد رسیدن به اشباع داده و کیفی معرفی شود و راهکاری برای تصمیم کمّیهای های روشکنندگان و تفاوتانتخاب مشارکت

 ارائه گردد. 
 های پژوهش، حجم نمونهآوری داده، روشهای جمع، اشباع، روشکمّین، انتخاب نمونه، پژوهش کیفی، پژوهش انساکلمات کلیدی: 

 
 مقدمه

 یری است.  گدیگر نمونهعبارتکنندگان مناسب و بههای کیفی موردتوجه قرار دارد، انتخاب مشارکت... یکی از مسائلی که معموالً در پژوهش
ها، کسب درک عمیق از یافتهجای تعمیماست زیرا هدف آن به کمّیهای کیفی بسیار متفاوت از پژوهشهای گیری در پژوهشنمونه
ی هاتوان آن را از طریق روش(. ازآنجاکه پژوهش کیفی راهی برای رسیدن به محتوای ذهنی افراد است و نمی7های موردبررسی است )پدیده

 ای آن نیز بسیار متفاوت هستند...  هانجام داد، ابزارها و روش کمّیسخت و دقیق 
 

 دو دیدگاه متفاوت در انتخاب واحدهای پژوهش
را  کند که این پدیدههای خود را با هدف کسب دانش عمیق، متمرکز و با جزئیات زیاد از بین کسانی انتخاب می... پژوهش کیفی نمونه

 رند.     توانند اطالعات زیادی در اختیار پژوهشگر بگذاتجربه کرده و می
 

 شوند؟ کنندگان در پژوهش کیفی انتخاب میچگونه مشارکت

ای دار واحدهای پژوهش برگویند به معنای انتخاب هدفدار یا کیفی نیز میگیری غیر احتمالی، هدفگیری هدفمند که به آن نمونه... نمونه
  حدها یا موردهای موردپژوهش بر اساس هدف پژوهش است...گیری شامل انتخاب وا(. این نوع از نمونه79کسب دانش یا اطالعات است )

 
 گیری برای رسیدن به معرف بودن یا قابلیت مقایسه نمونه
ای ه نمونهها رسیدن بگیرد که هدف آنگیری برای رسیدن به معرف بودن یا قابلیت مقایسه توسط پژوهشگرانی مورداستفاده قرار مینمونه

لف های مختها بوده و تا حد امکان به آن نزدیک باشد و یا اینکه به دنبال مقایسه بین گروهر از نمونهتاست که معرف یک گروه وسیع
 مثال زمانی که پژوهشگر به دنبال توصیف یک پدیده باشد...عنوانموردها باشند. به

 
 گیری موارد خاص یا یگانه نمونه

ای، هگیری مکاشفگیرند که شامل نمونهبررسی است. چهار روش در این دسته قرار میتر از موضوع موردگیری خود فرد مهم... این نوع نمونه
 گیری از موارد مهم ازنظر سیاسی و روش کل مجموعه ... گیری از موارد ویژه، نمونهنمونه

 
 گیری متوالی یا متواتر نمونه

(. این موارد شامل 28یابد تا زمانی که دیگر کافی باشد )می قدر افزایشجای انتخاب یک نمونه ثابت حجم نمونه آنبه ... در این روش
 گیری گلوله برفی هستند... طلبانه و نمونهگیری فرصتگیری نظری، موارد تأیید و رد کننده، نمونهنمونه

 اند. باهم مقایسه شده کمّیهای کیفی و گیری در پژوهشهای نمونهانواع روش 7...در جدول شماره 
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 گیری احتمالی و غیر احتمالیهای نمونهمقایسه روش -0جدول 
 مشخصات توضیح نوع گیرینمونه

پذیری، ب( تعمیم الف( تعمیم کشی یا روشی مشابه انتخاب به شیوه قرعه ساده احتمالی
گرا، ج( بیشتر در مطالعات قانون
 ...  کمّی

 ها انتخاب تصادفی ولی قانونمند نمونه منظم
 صورت تصادفی هایی بهها از خوشهاب نمونهانتخ ایخوشه
 ها از همه طبقات مفروض در جامعه گزینش نمونه ایطبقه

غیر 
 احتمالی

رسیدن به 
معرف بودن یا 
 قابلیت مقایسه

... انتخاب موارد بارز، موارد مرزی، با باالترین قدرت، با حداکثر اختالف، نمونه  
 همگون...

کان تعمیم پذیری یا امالف( انتقال
نتایج به سایر جوامع مشابه، ب( 

گرا، ج( بیشتر در تعمیم طبیعت
مطالعات کیفی، د( هدف درک 

عمیق از پدیده، ه( معموالً از 
 شود...محاسبات استفاده نمی

موارد خاص یا 
 یگانه

 ای، موارد ویژه، موارد مهم ازنظر سیاسی، کل مجموعه... ...مکاشفه

کفایت شامل: نظری، موارد تأیید و رد زایش حجم نمونه تا زمان رسیدن بهاف متوالی یا متواتر
 طلبانه، گلوله برفی، ...کننده، فرصت

 
 گیریپایان نمونه

خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که چگونه در یک پژوهش کیفی تعداد گیری ... آشنا شدیم... حال میهای نمونهتا اینجا با تفاوت روش
کل جامعه ها هدف تعمیم نتایج از یک نمونه معرف بهگیری احتمالی که در آنهای نمونهخص کنیم ... برخالف روشنمونه را مش

ی، تحلیل اترین شکل ممکن است... در رویکرد تئوری زمینهموردپژوهش است در روش کیفی معیار توصیف یا تبیین یک پدیده به مشروح
زمان اطالعات که برای آوری، کدگذاری و تحلیل همگیرد. در این روش از جمعنظری صورت می گیریای مداوم بر مبنای نمونهمقایسه

وسیله مقایسه مداوم واقعه به واقعه شکل شود و تئوری بهها برای توسعه تئوری به وجود آمده، استفاده میآوری بقیه دادههدایت جمع
ت که اشباع بیش از آنکه یک حقیقت باشد یک هدف است. چون باوجوداینکه معتقد (.. البته باید این حقیقت را در نظر گرف48گیرد )می

است و تغییر  پایانها با تغییر نگرش وجود دارد. این فرایندی .... بیایم امکان تغییر در طبقات و خصوصیات آنباشیم که به اشباع رسیده
کن است رخ دهد و رسیدن به اشباع تنها یک وقفه موقت در کار است نگرش افراد در هر مرحله حتی در زمان مرور مقاله برای چاپ مم

بایست یک نقطه پایان معین کرد و نحوه رسیدن به این نقطه را برای خواندن مشخص نمود، (. ازآنجاکه برای هر فرایند پژوهشی می51)
را مشخص کرد. باوجود ارائه این راهکار... رسیدن به  توان رسیدن به اشباعتر میکنیم که در آن با معیارهای عینیراهکاری را معرفی می

 آید... ها از طریق فرآیند مقایسه مداوم به دست میاشباع عمدتاً یک فرایند ذهنی است... اشباع داده
متن...  صورتسازی مصاحبه به( دارای هشت مرحله است... مرحله اول عالوه بر پیاده2177روش پیشنهادی توسط فونتانال و همکاران )

صورت تیمی و جدا ... مرحله ها بهها... مرحله سوم تحلیل دادهورشدن در دادهگیری طبقات اولیه پس از حالت غوطهمرحله دوم شکل
شود که هر طبقه ها یا طبقات... مرحله ششم یک جدول رسم میگیری تمهای مشترک... مرحله پنجم کدگذاری و شکلچهارم ایجاد تم

نندگان کها نیز شماره مشارکتهای آن هستند و در ستونعنوان ردیفدر مراحل قبلی به همراه خصوصیات یا زیر طبقاتش بهآمده دستبه
طور که مشخص است از مصاحبه هفتم به بعد جمالتی که شود. هماندر پژوهش واردشده است... گام هفتم اشباع هر طبقه مشخص می

 شود... گام هشتم این روش بصریر حال تکرار بوده و خصوصیت جدیدی به جدول اضافه نمیمربوط به خصوصیات این طبقه هستند د
 نمونه فرضی است...  2کردن رسیدن به اشباع برای ارائه در گزارش است... جدول 
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 هاجدول فرضی جهت نشان دادن فراوانی خصوصیات یک طبقه در زمان تحلیل داده -2جدول 
 اند. زیع فراوانی جمالتی که به یک طبقه اشاره داشتهجدول فرضی تو    خصوصیات

تعداد  02 00 01 9 8 1 6 5 0 4 2 0 
 کل

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

 0   *     *  *  * اعتقادات مذهبی عامل کاهش ترس 
 1   * *  * *  * * *  س ناموفق بودن عمل عامل افزایش تر

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

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

 4 *    *    *    سابقه عمل قبلی عامل تشدید ترس 
 0 *  *  * *       سطح تحصیالت باال عامل کاهش ترس 

  1 1 1 1 1 0 1 2 0 0 2 4 های  جدید در هر مصاحبه مجموع بیانیه
های فرضی ترس ن شکل... طبقههای مربوط به تجربه ترس در بیماران تحت عمل جراحی آورده شده است. در ای( طبقه7در شکل )     

های تطابقی در مقابل ترس و پیامدهای وجود ترس هستند. در شکل تعداد خصوصیات دهنده و کاهنده ترس، مکانیسمشامل عوامل افزایش
اع نرسیدن اشب ها به دلیل بهشده در مورد زیر طبقه عوامل افزاینده و کاهنده ترس در مصاحبه هفتم به اشباع رسیده است اما مصاحبهکشف

شده و پیامدهای وجود ترس در مصاحبه دهم به اشباع رسیده های تطابقی در مصاحبه هشتم اشباعها ادامه یافته و طبقه مکانیسمسایر طبقه
 (.  52گرفته است )است. توجه داشته باشید که دو مصاحبه در ادامه برای تأیید رسیدن به اشباع انجام

 
 یدن به اشباع طبقات فرضینمای شماتیک رس -0شکل 

 گیری نتیجه
گیرد که بیشترین اطالعات در مورد پدیده موردبررسی به دست آید. این های کیفی به شکلی انجام میکنندگان در پژوهشانتخاب مشارکت

ده در زمینه خاص و بهتر هر پدیگیری به دنبال ایجاد قوانین ثابت و تغییرناپذیر و یا تعمیم نتایج نیست بلکه سعی در شناخت نوع از نمونه
 کنندگان در پژوهش کیفی متنوع است و پژوهشگر باید با توجه به هدف بهترین را انتخاب نماید. فرد دارد. روش انتخاب مشارکتمنحصربه

وه این ارش نحگیری در مورد پایان آن و چگونگی گزهای کیفی تصمیمکنندگان در پژوهشهای اساسی در انتخاب مشارکتیکی از چالش
نظر وجود دارد که گیری است. هرچند بسیاری از پژوهشگران کیفی معتقد به ذهنی بودن فرآیند رسیدن به اشباع هستند اما این اتفاقتصمیم

ری یا نگرش ئواند که انجام مصاحبه یا مشاهدات بیشتر منجر به افزوده شدن یا تغییر در تها به اشباع رسیدهتوان ادعا کرد که دادهزمانی می
 شود. به وجود آمده نمی
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و کیفی راهکاری برای نحوه  کمّیهای های روشکنندگان و تفاوتهای انتخاب مشارکتدر این مقاله سعی شد تا پس از معرفی روش
ند رسیدن نی بودن فرایگیری برای رسیدن به اشباع داده و نحوه گزارش آن ارائه گردد. هرچند تأکید نویسندگان این مقاله نیز بر ذهتصمیم

 کار مفید باشد. تواند برای پژوهشگران کیفی و بخصوص افراد تازهبه اشباع است، اما این روش نیز می
References 
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Neonatal Nursing 2007: 36(4): 299.  
… 
52-Fontanella BjB, Luchesi BM, Saidel MGB, Ricas J, Turato ER, Melo DG. Sampling in Qualitative research: 
a proposal for procedures to detect theoretical saturation. Cadernos de Saude Publica 2011; 27(2): 388-394. 
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های پیشین با هدف امکان قضاوت و های پژوهشاین نوع مقاالت به نقد یافتهانتقادی:  -. مقاله علمی4-0-2-4
ای منطقی هشود. زبان نگارش این مقاالت رویکردی تخصصی و منطبق بر سازهبرداری بیشتر خوانندگان نوشته میبهره

های شاخص، برای نقد معرفی و در ادامه به ویژگی« ژوهشیمقاله، کتاب یا پ»ها اغلب در ابتدا دارد که در اغلب آن
ها با رویکردی تبیینی پرداخته خواهد شد. چنین مقاالتی در ایران اغلب در مجالت خألها و نواقص احتمالی آن

 ها وشوند. همچنین در سطح جهانی مقاالت انتقادی بخش مهمی از انواع نشریهمخصوص نقد و بررسی منتشر می
-ها و گزارشزمان بامطالعه کتاب(. برخی دانشجویان دوره دکتری هم7931زاده، ها است )قربانی و حسننقدنامه ویژهبه

توانند این منابع را با رسند که میدرباره موضوع موردمطالعه خود در فرایندی تدریجی به سطحی می پژوهشیهای 
تواند نگارش نوعی از مقاله بنام مقاله نوع تالش میهای محکم موردنقد قرار دهند. حاصل این شاخص و استدالل

انتقادی باشد. بسیاری از نشریات التین معتبر برای این نوع مقاالت ارزش بسیار باالیی برخوردار هستند. پذیرش این 
ها از شانس بیشتری برخوردار است. چگونگی پژوهش و نگارش این نوع مقاله نوع مقاالت در نشریات نقد و همایش

 طور کامل معرفی شده است.وپنجم بهدر فصل چهل

ظر و نهای سردبیر، سردبیر مهمان، نویسندگان صاحبصورت یادداشتاغلب بهپیشنهادی:  -. مقاله علمی4-0-2-0 
باشد.  تواند تخصصی یا عمومیگونه مقاالت بسته به توان نگارش نویسنده آن میشوند. زبان اینمشابه آن منتشر می

هایی مطرح شوند که بتواند برای جامعه علمی و خوانندگان نشریه بسترهای پژوهشی و اندیشه مقاالت باید ایدهدر این 
 نوع مقاالت اغلب خالصه و کوتاه و به شکل متن هستند.  را فراهم آورد. این

رسانی به عموم عهای یک یا چند پژوهش اصیل برای اطالدر این نوع مقاله یافتهعمومی:  -. مقاله علمی4-0-2-5
مندسازی عموم مردم به علم و شوند. هدف این مقاالت عالقهتبیین می« کودکان، نوجوانان و بزرگساالن»مردم ازجمله 

ایجاد ارتباط بین آنان و دانشمندان است. زبان این نوع مقاالت بسیار ساده و بسته به قدرت خوانایی و فهم مخاطب، 
شده در این مقاالت باید برای خوانندگان جذابیت داشته باشد و موجب های ارائهافتهترکیبی از متن و تصویر است. ی

تی های جالب و حهای جذاب، تصویرسازیهای علمی شود. مطالب باید در قالب روایتها به پیگیری یافتهگرایش آن
زاده، سنشود )قربانی و حر میهای دقیق باشد. چنین مقاالتی بیشتر در نشریات عمومی و غیرعلمی منتشسؤال و جواب

7931  .) 
فهم بودن آن است. نگارش این نوع مقاالت از وجه تمایز اصلی آن با دیگر مقاالت، تأکید بر ایجاز، خبری و عامه     
ه تواند به معرفی بیشتر پژوهشگر در رشتنامه و رساله با توجه به خوانندگان گسترده و غیرمتخصص آن، میپایان
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ای وسیع کمک کند. اگر مقاله با توجه به نیازهای بازار و رویکردی بازاریابانه د و حتی شهرت او در گسترهتخصصی خو
تواند فرصتی برای بازاریابی محصول پژوهشگر و خود او باشد. برای نگارش یک نوشته شود، این نوع مقاالت می

ای وجود ندارد. پژوهشگر باید با زبانی لعمل محدودکنندههیچ دستورا« نامه و رسالهپایان»مقاله عمومی یا مطبوعاتی از 
موم فهم برای عساده و حجمی کوتاه )حداکثر در یک صفحه( دستاورد پژوهشی خود را با شکلی جذاب و زبانی قابل

ید ارا موردتوجه قرار داد. عنوان یا تیتر ب« عنوان، لید و متن»توان سه بخش به نگارش درآورد. برای این منظور می
کننده نظرات باشد. لید در حد یک جمله یا پاراگراف کوتاه باید به نحوی مخاطب را با ابعاد تازه کوتاه جذاب و جلب

و جدید و مهم بودن موضوع آشنا کند و او را برای دنبال کردن اطالعات تکمیلی در ادامه مشتاق نماید. در متن باید 
ژوهشی های پقول، َمثَل، حکایت، شعر، توصیف و تلفیق روشخبری، نقلجمالت ساده »های ساده به کمک با استدالل

 موضوع را برای خواننده باز کرد. « نامه یا رسالهپایان
هم استفاده کرد. این تک صفحه  Fact Sheetبرگ یا جای مقاله مطبوعاتی از گزارهتوان بهدر دانشگاه پیام نور می     

های پوستر مانند صورت محوربندی یا طراحیهم یا جذاب رساله در یک صفحه بهترین دستاوردهای مبه ارائه مهم
 پردازد. می
ها و ها در نشریات علمی مبتنی بر دستورالعملاغلب داوری. مالحظاتی در داوری مقاالت علمی: 4-0-2-6

، «وانشانگر محت»باید  رویکردهای اصلی هر نشریه علمی است. در نخستین گام عنوان بسیار مهم است. عنوان مقاله
شود اما عنوانی که بتواند باشد. هرچند عنوان طوالنی موجب رد شدن مقاله نمی« جذاب»و « خالصه»، «ساده»، «شفاف»

در نگاه اول با خواننده ارتباط برقرار کند و دارای جذابیت باشد، اثر مثبتی روی ذهن داور خواهد داشت. ترتیب اسامی 
ا نامه یپایان»گیرد. در هر مقاله مستخرج از ها در برخی نشریات موردتوجه قرار میکت آننویسندگان و سهم مشار

ا دار مکاتبات یعنوان عهدهشود؛ یک نویسنده باید بهکه با اسامی اساتید راهنما، مشاور و دانشجو ارسال می« رساله
برای روند داوری، این نقش باید بر عهده  نویسنده مسئول انتخاب شود. برخی نشریات روی این امر تأکید دارند که

سئله با بیان م»و « متغیرها»، «مفاهیم»خوبی دهند که بههایی نظر مثبت نشان میاستاد قرار گیرد. داوران اغلب به مقدمه
« ناسیشروش»ند. ختم ک« پرسش کلی پژوهشگر»را ارائه کند و در انتها آن را با « پشتیبانی مبانی نظری و ادبیات پیشینه

ه شکل نیز باید گویا و ب« ها و نتایجیافته»نیز به همین نحو باید از مناسبت و منطق الزم برخوردار باشد. نحوه ارائه 
یری مستدل گباید داور را متقاعد کند که نویسنده از موارد قبلی به نتیجه« گیریبحث و نتیجه»مناسب باشد. در ادامه 

ند ادر تالش برای انتشار مقاله در نشریات معتبر هستند، این تجربه را بارها داشتهو کاربردی رسیده است. کسانی که 
دهند. پژوهشگران و که داوران اغلب با رد مقاله یا ارائه اصالحات کلی و جزئی نسبت به مقاالت واکنش نشان می

با پیگیری و ارسال مقاالت در هر ها ناامید نشوند و دانشجویان باید خود را آماده کنند که در مواجهه با این پاسخ
، مقاله را به دیگر نشریات ارسال کنند و در هر مرحله به دنبال اصالح و بهبود کار و «پاسخ منفی»مرحله دریافت 

 تالش برای متقاعد کردن داوران باشند. 
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 هانامه یا رساله در همایش. انتشار نتایج پایان4-0-4
سخنرانی »ها در قالب نمره مربوط به دستاوردهای پژوهشی از انتشار نتایج در همایش توانند برای تکمیلدانشجویان می

 فراخوان مقاله دارند.   21-9های جدول ها به یکی از شکلمند شود. همایشبهره« یا پوستر
 ها های فراخوان مقاله برای شرکت در همایش. انواع شکل21-4جدول 

 توضیح انواع ردیف
 هاترین یافتهشناسی و مهمکلمه و شامل هدف، روش 911ر در حداکث 7چکیده 7
 ای از مقاله کامل با یک جدول مهم کلمه و خالصه 7511تا  2چکیده بلند 2
 شده در نحوه نگارش یک مقاله پژوهشی با جزییات ارائه 9مقاله کامل 9

سخنرانی، پوستر یا چاپ »های پذیرش پاسخمقاالت پس از اعالم وصول در دبیرخانه همایش و انجام داوری با      
نگارش مقاله برای همایش ها راهنمای مواجه خواهند شد. اغلب همایش« عدم پذیرش»و یا « در کتاب مجموعه مقاالت

 کنند. داوری می 28-9شرح جدول کنند. اغلب داوران مقاالت را در الگویی به خود را اعالم می
 های ارسالی به همایشیدههای داوری چک. شاخص28-4جدول 

 نمره جزئیات محورها ردیف
 25تا   تازگی، اهمیت و ضرورت موضوع مقدمه 7
آوری و تحلیل تناسب روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، ابزار استاندارد، روش جمع شناسی روش 2

 اطالعات و روش آماری 
 25تا 

 91تا  ری دقیق گیبحث با استفاده از آخرین دستاوردهای معتبر و ارائه نتیجهارائه خالصه یافته،  یری گ، بحث و نتیجهیافته 9
 21تا  تجانس عنوان، هدف، روش پژوهش و نتیجه با انشاء شایسته نگارش آکادمیک 4

  جمع کل 

« 711تا  87بین »کل امتیازات اغلب با ارزیابی نهایی داور و جمع کل امتیازات، به این شکل خواهد بود که اگر جمع   
باشد « 61تا  47بین »باشد به شکل ارائه پوستر و اگر «  81تا  67بین »باشد، مقاله با ارائه به شکل سخنرانی، اگر 

 مثابه رد مقاله خواهد بود. به« 41بین صفر تا »صورت چاپ در کتاب همایش پذیرفته خواهد شد. جمع کل امتیاز به
تری ره باید در یک صفحه پوستر مانند با ابعاد مشخص و عناوین محدودشدههای مورداشادر صورت پذیرش بخش     

اًل آمده قرار گیرد. معمودستارائه شوند تا خواننده پوستر با خواندن آن در جریان فعالیت پژوهشی شما و نتایج به
. اما باید به این نکته اشاره شوندمتر عرض تهیه میسانتی 51متر ارتفاع و سانتی 11ها در ابعاد پوسترها برای همایش

 تواند متغیر باشد. های مختلف میشود که اندازه پوستر در همایش
جدول، نمودار، شکل و »بهتر است که در تهیه پوستر از نوشتن مطالب زیاد خودداری و در عوض سعی شود از      

حال مطالب های بصری و درعینبه جاذبههای متنوع استفاده کرد. این اقدام و توجه مناسب همراه با رنگ« تصویر
 تر مطالب آن را درک کند. کند تا جذب پوستر شده و سریعفهم و درک سریع، به خواننده کمک میقابل

                                                           
1.Abstract 
2.Long abstract 
3.Full paper 



 

 

 ۴۸ مرجع پژوهش

از  نشده باشد، بهتر است کهشود، اما اگر اعالممعموالً جنس پوسترها نیز، توسط برگزارکنندگان همایش اعالم می      
آن را بر روی  WORDاکیفیت باالی پوستر استفاده کنید. شما باید پس از تهیه پوستر در محیط کاغذهای مناسب و ب

های مناسب برای چاپ یا پرینت رنگی بر روی صفحات باکیفیت و یک دیسک به مراکز یا دفاتر فنی با دستگاه
مینت استفاده از پوشش ل صورت پرینت طولی باشد و پس از چاپ آنمخصوص پوستر ببرید. بهتر است که پوستر به

شود. شود تا مانع از آسیب احتمالی باشد. پوشش لمینت از جنس پالستیک شفاف است که پوستر در داخل آن پرس می
ده مشاه 4-9در شکل  WORDدر ادامه شکل و چارچوب کلی و محتوای یک پوستر را برای تهیه کردن در محیط 

 کنید. می
ازدیدکنندگان شود. چون بک پوستر خوب از متن و اشکال و نمودارهای بیشتر تشکیل میبه یاد داشته باشید که ی توجه:

 یابند.وقت کافی برای خواندن تمام مطالب پوستر را ندارند و با نمودارها و اشکال و جداول ارتباط بهتری می

 
 . چارچوب و محتوای کلی یک پوستر برای همایش0-4شکل 

 امه یا رساله در کتابن. انتشار نتایج پایان4-0-0
نامه پایان کننده دانش موجود،های مهم تکمیلتوانند با برخورداری از مبانی نظری، ادبیات پیشینه و یافتهدانشجویان می

غلط فکر نامه یا رساله متفاوت است و برخی بهیا رساله خود را به یک کتاب تبدیل کنند. ساختار کتاب با ساختار پایان
 ها در یککتابتوان در قالب یک کتاب منتشر کرد. نامه یا رساله را میمان محتوا یا چارچوب پایانکنند که همی

هستند و بدیهی است که اغلب کتب دانشگاهی از نوع آموزشی باشند. « غیرآموزشی»و یا « آموزشی»بندی کلی یا دسته
 اراتی الگوی خاصی برای نشر کتاب دارد.  شوند. هر انتشآموزشی میهای آموزشی شامل منابع درسی و کمککتاب
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پیش از متن، متن )فصل و بخش( و پس از »برای نگارش یک کتاب آموزشی، باید به سه بخش اصلی آن یعنی      
ساختار یک کتاب آموزشی بر اساس  23-9ها توجه داشت. در جدول عالوه جزئیات هر یک از این بخشبه« متن

 شده است. معرفی« نشگاه پیام نورراهنمای نگارش کتاب در دا»
 . ساختار کتاب آموزشی در دانشگاه پیام نور29-4جدول 

 توضیح واحدهای فرعی واحد اصلی ردیف

 اولین صفحه کتاب )صفحه فرد(  الف( صفحه عنوان پیش از متن 7

 در پشت صفحه عنوان )صفحه زوج( ب( صفحه حقوقی )شناسنامه(

 ز صفحه حقوقی )صفحه فرد(بعد ا ج( پیشگفتار ناشر

 صفحه  9/7از صفحه فرد و  د( فهرست

 صفحه 9/7از صفحه فرد و  ه( پیشگفتار مؤلف و مترجم

متن )فصل و  2
 بخش(

 کم دو فصل داشته باشدهر بخش باید دست بندی الف( بخش

 شمارنده فصل عدد است  بندی ب( فصل

 . کندزوماً جزو متن اثر نیست اما به درک بهتر کمک میتوضیحاتی که ل الف( پیوست پس از متن 9

 های جامع مبتنی بر مطالب فصل و همسو با هدف کلی اثرپرسش ب( خودآزمایی نهایی

 های قبلی پاسخ پرسش هاج( پاسخ خودآزمایی

 کاررفته در متن اصطالحات انگلیسی به نامهد( واژه

 وری بازخوردها از کتاب آبرای جمع ه( برگه نظرخواهی 

ها وجود دارند و برخی اختیاری است. صفحه عنوان برخی از جزئیات هر واحد اصلی اجباری و در تمامی کتاب     
در پشت صفحه عنوان )صفحه زوج( و شامل دو بخش  و صفحه حقوقی بسیار مهم هستند. صفحه حقوقی یا شناسنامه

کتاب است. این موارد اغلب توسط خود ناشر و در قالب الگوی مشخصات کتابخانه ملی و مشخصات عمومی 
شود. ارائه یک فهرست مطالب مناسب برای کتاب خیلی مهم است. زیرا بسیاری از افراد بعد از انتشارات تنظیم می

دف از تا ه شودکنند تا با محتوای آن آشنا شوند. در پیشگفتار کتاب تالش میعنوان کتاب، فهرست آن را مطالعه می
تألیف یا ترجمه کتاب و کلیاتی درباره چگونگی محتوای آن و راهنمای مطالعه کتاب مطرح شود. شروع واحد اصلی 
متن با شروع فصل یک یا بخش اول خواهد بود. شروع هر فصل باید با معرفی هدف کلی و اهداف یادگیری آن باشد. 

ؤثری بندی مؤثر متن، نقش مبندی و بخشایی ارائه شود. فصلای از فصل و خودآزمدر انتهای هر فصل نیز باید خالصه
از واحدهای پس از متن و شامل جزئیات غیرضروری برای  در ارتباط خواننده با کتاب و محتوای آن دارد. پیوست

نامه خاسشود. در انتهای کتاب باید پارائه در متن اصلی است که به انتهای کتاب و برای درک بیشتر خواننده منتقل می
نامه شود. کتابنامه هم استفاده میها حسب ضرورت در انتها از واژهها وجود داشته باشد. در برخی از کتابخودآزمایی

مایه ها از نهای کلیدی و در انتهای کتاب  و در مواردی انتهای فصول است. در برخی کتابیا فهرست منابع از بخش
دف از شوند. هها و امثال آن است که به ترتیب الفبایی تنظیم میها، مفهومامصورتی از ن نمایهشود. هم استفاده می

 تنظیم نمایه این است که مخاطب با کلیدواژه بتواند به مطلب موردنظر در متن دسترسی یابد. 
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 نامه یا رساله ثبت اختراع و حق اختراع یا پتنت از نتایج پایان. 4-0-5 
ها و مراکز آموزش عالی باید از مسائل مختلف مربوط به ثبت اختراع، یالن دانشگاهالتحصامروزه دانشجویان و فارغ

ابتکار و موضوعات مربوط به مالکیت فکری اطالع داشته باشند تا در صورت داشتن ایده و اختراع بتوانند آن را ثبت 
ای فرآیند یا فرآورده»ن برای اولین بار تواند نتیجه پژوهشی باشد که در آمی 7«اختراع(. »7985آبادی و فالحی کنند )تاج

برآمده از ذهن مخترع،  یا ایده« اختراع»شود. ارائه می« حل مشکلی دریک حرفه، فن، فناوری یا صنعتراه»یا « خاص
 ییا برخوردار« پتنت»تبدیل خواهد شد. « حق اختراع»یا برخوردار از  2«پتنت»با ارائه به اداره ثبت اختراعات و تأیید به 

ده یا شحق اختراع ثبت»شده است. در صورت برخورداری از به معنای حمایت قانونی از اختراع ثبت« حق اختراع»از 
ود. با شبرخوردار می« انحصاری، موقت و مشروط به رعایت تکالیف مقرر در قانون»مخترع از امتیاز مالکیت « پتنت

د. استفاده کر« برداریش، عرضه برای فروش و اعطای مجوز بهرهاستعمال، انتقال، فرو»توان از امتیازات این حق می
داشته  91-9هایی به شرح جدول باید ویژگی« پتنت»برای ثبت و برخورداری از حق اختراع یا « اختراع»طورکلی یک به

 باشد. 
 های الزم یک اختراع برای ثبت در ایران. ویژگی41-4جدول 

 توضیح هاویژگی ردیف
 طور کتبی، شفاهی یا استفاده عملی(آن در فن یا صنعت قبلی )گزارش نشدن در هیچ جای جهان به نبودن جدید 7
 شده نبودن برای دارندگان افراد ماهر و فنی آن حوزه بدیهی و شناخته گام ابتکاری 2
 یری و خدماتدستی، کشاورزی، ماهیگای از صنعت ازجمله صنایعاستفاده یا ساخت در رشتهقابل کاربرد صنعتی 9
 در تضاد نبودن با شرایط قانونی کشور  شرایط قانونی 4

تسلیم اظهارنامه اختراع از طریق الکترونیکی است و متقاضیان ثبت اختراع باید از طریق آدرس       
http://ipm.ssaa.ir  تسلیم اداره اختراع و پیگیری کنند.  97-9اظهارنامه خود را در مراحلی به شرح جدول 

 . مراحل ثبت اختراع 40-4دول ج
 مراحل   ردیف

 http://ipm.ssaa.irتکمیل اظهارنامه در سامانه  7
 دریافت پیام کوتاه  پس از ثبت اظهارنامه 2
 بررسی مقدماتی 9
 روزه برای اصالح یا تکمیل مدارک و ضمایم  91در صورت ناقص بودن مدارک متقاضی وجود مهلت  4
 صالح و مبلغ الزم برای صدور نامه اختراع درصورت تأیید اختراع توسط مرجع ذیاعطای گواهی امکان رؤیت اعالمیه 5
 روزه برای پرداخت هزینه و ارسال تصویر سند پرداخت در سامانه و پیگیری اقدامات صدور آگهی   91مهلت  6

ها هدر قالب کتاب، مقاله و در نمایشگاصورت کتبی که مخترع قبل از تسلیم اظهارنامه و ثبت، آن را بهدرصورتی     
سازی و واردکردن این اختراع به حوزه قلمرو عمومی مالکیت اقدام کرده است. اگر متقاضی افشا کند؛ درجهت عمومی

ماه پس از افشا، موضوع( اظهارنامه اختراع را تسلیم نکند، حق اختراع او از دست خواهد رفت.  6در مهلت ارفاقی )
و  92-9در محورهایی به شرح جدول  http://ipm.ssaa.irت اختراع در فرم مخصوص موجود در نشانی اظهارنامه ثب

                                                           
1.  Invention 
2.  Patent 
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نسخه  2بعد از اتمام مراحل و مراجعه برای دریافت گواهینامه ثبت اختراع باید  شود. مخترعبه زبان فارسی تکمیل می
را به اداره ثبت اختراع تحویل دهد. کارشناس از مدارک ثبت اختراع را پرینت بگیرد و پس از امضای همه صفحات آن 

 دهد.یکند و یک نسخه را به مخترع ماداره ثبت اختراع یک نسخه را همراه با تصویر گواهینامه ثبت اختراع بایگانی می
 . محتوای اظهارنامه ثبت اختراع 42-4جدول 

 محتوا ردیف
 شخص حقوقی نام، نوع فعالیت، محل، شماره ثبت و ... مشخصات )نام، شماره ملی، نشانی و...( و درصورت متقاضی 7
 مشخصات نماینده قانونی متقاضی درصورت وجود 2
 کلمه و نداشتن کلماتی مثل بهتر( 71تا  9کننده اختراع ادعایی، بین عنوان اختراع )مشخص 9
 حق تقدمنامه اختراع در خارج، درصورت درخواست تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهی 4
 اطالعات مربوط به اظهارنامه اصلی درصورت تکمیلی بودن اختراع 5
 هاتعداد صفحات توصیف، ادعا، خالصه توصیف اختراع و نقشه 6
 المللی اختراعاتبندی بینتعیین طبقه اختراع بر اساس طبقه 1

ق شده منحصراً به او تعلثبت مخترع شخصی است که اختراع حاصل تالش فکری و ذهنی اوست و حقوق اختراع     
دارد اما در بسیاری از مواقع مخترعین بر طبق قرارداد استخدام یا کار معین و یا قراردادهایی از این قبیل اختراع را به 

مابین تمام یا قسمتی از حقوق مادی آن متعلق به کارفرما دهند و بر طبق قرارداد فیدستور و سفارش کارفرما انجام می
اه و شرکتی است که وی را استخدام کرده است ولیکن نام مخترع )حقوق معنوی( وی محفوظ است و نام وی یا بنگ

ا نامه و رساله بنا بر فرم اصالت و تعهد دانشجو بباید در اختراع ذکر شود. در این راستا هرگونه اختراع مربوط به پایان
 نام دانشگاه مربوطه خواهد بود. 

 است.    5-9شده در شکل در ایران به شرح نمودار ارائه« ثبت اختراع» مراحل انجام کار     



 

 

 ۴۴ مرجع پژوهش

 
 . نمودار مراحل ثبت اختراع در ایران5-4شکل 

قبل از ورود به سایت و ثبت اطالعات الزم باید از مدارک شناسایی )حقیقی یا حقوقی( اسکن تهیه کرد و متون      
 را برای ضمیمه آماده نمود.« هانقشه»و « خالصه توصیف اختراع»، «ختراعادعاهای ا»، «توصیف اختراع»اختراع ازجمله 

های صنعتی و عالئم تجاری مصوب نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحآئین 71بر اساس ماده توصیف اختراع: 
 توجه داشت.  99-9برای تنظیم توصیف اختراع باید به مالحظاتی به شرح جدول  7986

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

 

 

 ساماندهی و انتشار پژوهش ۴۲

 . مالحظات توصیف اختراع44-4جدول 
 توضیح مالحظات ردیف

کلمه در ابتدای توصیف اختراع با همان عنوان مندرج در اظهارنامه اختراع  71تا  9طرح عنوان اختراع با ترجیح  دارای نکته نوآورانه 7
 « جدید»و « نوین»، «بهتر»و همچنین عنوان التین و پرهیز از کلماتی چون 

لوژی، مواد ها، فیزیک، بیوتکنومکانیک، الکترونیک، شیمی، متالوژی، برق، سالح»اشاره زمینه فنی اختراع مانند  7اعزمینه فنی اختر 2
 زیستی، شیمی آلی، فناوری اطالعات کشاورزی و امثال آن

 اه با اهداف آنحل آن در قالب نوآوری و ادعای اختراع همرشده، ارائه راهاشاره به مشکل فنی دیده حلمشکل فنی و راه 9
شرح وضعیت دانش فنی  4

 پیشین
های مرتبط با اختراع و ادعاهای موجود برای درک جدید بودن اختراع ارائه دانش فنی پیشین و سابقه پیشرفت

مانند سایت روزنامه رسمی جمهوری اسالمی در ایران و سایت « های مربوطسایت»با جستجوی 
http://www.google.com/patents الملل  طح بیندر س 

 شرح کافی و مؤثر درباره قابلیت ساخت و استفاده از اختراع حل قابلیت اجرائی راه 5

نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات در خصوص ادعای اختراع تأکید دارد که ادعای آیین 72و  77ماده ادعای اختراع: 
های فنی را مشخص کند. هر اختراع وب مشخصهاختراع باید عناصر اختراع مورد درخواست برای حمایت در چارچ

 94-9تواند مشتمل بر یک یا چند ادعا باشد. این ادعاها باید صریح، خالصه و دارای شرایطی به شرح جدول می
 باشند. 

 . مالحظات ادعای اختراع 40-4جدول 
 مالحظات ردیف

 ها در صورت تعددترتیبی آن گذاریها با توجه به ماهیت اختراع و شمارهمعقول بودن تعداد آن 7
 فراتر از اطالعات افشاشده در توصیف اختراع نبودن و برخورداری از توصیف اثباتی با استدالل مناسب  2
 های فنی قابل حمایت با استفاده از جمالت مثبتبیان ویژگی 9
 « طور که در توصیف آمدههمان»ز عباراتی مانند اجتناب و پرهیز اها یا توصیف، جز در موارد غیرقابلپرهیز از ارجاع به نقشه 4
 در صورت ضرورت ارجاع به نقشه برای فهم ادعا، ارائه شماره صفحه نقشه و عالمت آن در پرانتز پس از ادعا 5
 مشتمل نبودن بر شیوه اجرا و مزایای اختراع  6

ه ابی به یک فرآورده و یا ترکیبی از فرآیند و فرآوردادعا یا ادعاها ممکن است ناظر بر فرآورده، فرآیند، فرآیند دستی     
 باشد، مشروط بر اینکه راجع به یک مفهوم اختراعی باشد.

نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات در خصوص خالصه توصیف اختراع آیین 74و  79ماده خالصه توصیف اختراع: 
تراع اختراع تأکید دارد تا در جستجوی سوابق اخصورت تعیین مستقیم زمینه فنی حوزه بر خالصه توصیف اختراع به

 موردتوجه قرار گیرد.  95-9ادعایی مورداستفاده قرار گیرد. در خالصه توصیف اختراع باید نکاتی به شرح جدول 
 . مالحظات نگارش خالصه توصیف اختراع 45-4جدول 

 مالحظات ردیف
 کلمه 211تا  11شروع با عنوان اختراع و مشتمل بر  7
 «حل و کاربرد یا کاربردهای اصلی اختراعمشکل فنی، راه»بیان اجمالی  2
 های اختراعهای شیمیایی یا معادالت ریاضی برای بیان ویژگیدر صورت لزوم ارائه فرمول 9
 های ارجاع دهنده به هر نقشه پس از خالصه هر قسمتدر صورت نیاز ارجاع به نقشه برای توضیح اختراع، ارائه نشانه 4

                                                           
1.  Bakground of Art or Filed of  The Invention 



 

 

 ۲۱ مرجع پژوهش

تواند مبنای تفسیر برای تعیین حدود ادعا رود و نمیخالصه توصیف فقط برای بیان اطالعات اختراع به کار می     
 باشد.
های اختراع تأکید دارد که چنانچه نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات در خصوص نقشهآیین 75ماده  های اختراع: نقشه
ها باید به مالحظاتی به شرح جدول میمه اظهارنامه اختراع باشند؛ در ترسیم آنها، نمودارها و جداول، بخشی از ضنقشه

 توجه داشت.  9-96
 های اختراع . مالحظات نقشه46-4جدول 

 مالحظات ردیف
 کشی، با خطوط پررنگ و یکدست مشکی و غیر رنگی و ترجیحاً با ابزارهای فنی نقشهA4در یک روی صفحه کاغذ بادوام و در قطع  7

 متر باشد. سانتی 7و از پایین  5/2، از راست 5/7، از چپ 5/2سم شود. حداکثر حاشیه اوراق به ترتیب از باال ر
 ها به نحوی باشد که امکان تکثیر یا تصویربرداری آن میسر شود. وضوح و شفافیت نقشه 2
 کردن برای فهم اختراع( یکسان بودن تمام عناصر نقشه یا نمودار دارای مقیاس )مگر در ضرورت برجسته 9
 صورت عمودی در صفحه قرار گیرد. تاحدامکان به 4
 طور روشن ذکرشده و خوانا باشند.ها بهاعداد، حروف و نشانه 5
 ها ارجاع داد.هایی باشد که در توصیف بتوان به آنشامل نشانه 6
 ه آن صفحه از کل صفحات باشد. دهنده شمارگذاری شده و ترجیحاً نشانترتیب شمارهصفحات باید به 1
 ها وجود داشته باشد )مگر در مورد جداول و نمودارها(. هیچ توضیحی نباید روی نقشه 8
ها، شامل ها، نمودارها و جداول در بیش از یک صفحه باشد، کل صفحات باید بدون حذف بخشی از آنکه هریک از نقشهدرصورتی 3

 ها را با یکدیگر روشن سازد.که ارتباط و تمامیت قسمتنحویباشد به هایی مستقل از شماره صفحاتنشانه

 انتخاب گزینه ثبت»، «ورود به سایت»پس از آماده شدن مدارک الزم، نحوه ثبت درخواست شامل مراحلی به شرح     
ینی بازب»، «مافزودن ضمای»، «ثبت اطالعات»، «تکمیل متن درخواست»، «انتخاب موضوع درخواست»، «انواع درخواست

 گزینه ثبت انواع درخواست اقدام کنید.  iripo.ssaa.ir است. با مراجعه به آدرس« دریافت شماره مکانیزه»و « اطالعات
 های علمی و صنعتی ایران. تائیدیه علمی اختراعات از سازمان پژوهش4-0-5-0

های پژوهشی و فناوری اعضای به از فعالیتمحاسموضوع امتیازهای قابل -7-9جدول شماره  9ماده  8با توجه به بند 
های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی علمی مؤسسهنامه ارتقاء اعضای هیئتعلمی آموزشی مربوط به آیینهیئت

شده و مورد تأیید از عوامل مؤثر در ارتقای ، اختراعات ثبت21/14/7935/ش مورخ 1459/35و غیردولتی به شماره 
های علمی و صنعتی ترین مرجع برای دریافت تأییدیه علمی اختراع، سازمان پژوهشمی است. مهمعلاعضای هیئت

( /http://www.irost.orgهای علمی و صنعتی ایران )ایران است. برای این منظور باید از طریق پورتال سازمان پژوهش
نام و اقدامات مندرج در ( ثبت/ http://patent.irost.orgها به آدرس )عات و نوآوریدر سامانه ملی ارزیابی اخترا

 سامانه انجام شود.  
 
 
 

http://www.irost.org/
http://patent.irost.org/


  

 

 

 ساماندهی و انتشار پژوهش ۲۸

 های برگزیده توسط بنیاد ملی نخبگان. پشتیبانی از اختراع4-0-5-2
و نخبگی )موضوع مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه  نامه احراز استعدادهای برترآیین 4-9در اجرای بند 

شور های برگزیده کمنظور تحقق بندهای مرتبط از سند راهبردی کشور در امور نخبگان، اختراع( و به74/6/7985مورخ 
بانی شناسایی و پشتی توسط بنیاد ملی نخبگان « های برگزیدهاختراع از پشتیبانی و شناسایی نامهآیین»نامه مطابق مفاد آیین

ه منظور رسیدن بها بههای برگزیده توسط بنیاد ملی نخبگان، توانمندسازی آنشوند. هدف از شناسایی اختراعمی
های فکری به ثروت است. ها و تکمیل چرخه ملی نوآوری و تبدیل داراییبنیان، ایجاد بازار برای آنمحصولی دانش

( شناسایی 9 -2 -7های مختلف در طی سال، اختراعات برتر را در سه سطح )وارهبنیاد ملی نخبگان با برگزاری جشن
 کند.از آنان حمایت می« های برگزیدهاختراع از پشتیبانی و شناسایی نامهآیین»و مطابق با 

 پردازی و اعالم نظریه جدیدنظریه. 4-0-6

های جدید از چالش شود. اعالن و ارائه نظریهق میای اطالهای با رویکرد نظریهسازیاین امر هم به نظریه و هم مدل
 خصوصشوند، بهای میپردازان در انتشار نظریه خود، اغلب دچار مشکالت عدیدهاساسی پژوهشگران است. نظریه

بت ها رأی مثسختی به آنویژه نو بودن نظریه، داوران بهیک، به دالیل مختلف و بهها در نشریات درجهبرای چاپ آن
پرداز، نظریه خود را در یک شود که نظریههای جدید در مجالت معتبر موجب میدهند. گاهی مشکل چاپ نظریهیم

دن آن نیست. ارزش بومعنای بیکتاب منتشر کند. البته باید توجه داشت که رد یک نظریه از سوی یک نشریه علمی، به
ئه کامل نظریه خود، همواره با کار شدید، مشکالت زیاد، موفقیت پردازی تا اراپرداز از بدو ورود به میدان نظریهنظریه

-های خاصی برخوردار باشد تا بتواند مسیر طوالنی و دشوار نظریههایی مواجه است؛ بنابراین باید از ویژگیو ناکامی

 پردازی را طی کند. 
ات ها در جلسساس رویکرد نظری، طرح آنشده بر اهای ساختهها و مدلها برای ارائه نظریهیکی از بهترین فرصت     

ها یک مناظره جمعی دانشگاهی است که است. این نوع کرسی« پردازی و امثال آنآزاداندیشی، نقد، نظریه»های کرسی
شود. مند میهای متخصصان عالی بهرهدهد و از نقدها و داوریدر آن پژوهشگر نتایج تالش علمی خود را ارائه می

توانند یهای آزاداندیشی ممعنای ایجاد زمینه و بستری اجتماعی برای رشد و پویایی اندیشه است. کرسی آزاداندیشی به
ها، پیشنهادهایی مبنی بر ایجاد تحول در دروس مقاطع مختلف و تغییر جلسات نقد نظریه»های مختلفی مانند از راه

هیئت حمایت از » 7982ماه شد. در ایران در دیبا« معیارهای سنجش و امتحان و امثال آن برای نهضت تولید علم
 افزایش رونق و»تشکیل شد. از اهداف این هیئت، « شورای عالی انقالب فرهنگی»توسط « پردازیهای نظریهکرسی

تر سنجش کیفی دستاوردهای علمی و نشاط علمی، ایجاد زمینه ارتقاء، فرهنگ نقد و نوآوری علمی و از همه مهم
اجرای معرفی شده در مرکز های قابلاست. انواع کرسی« گیری از این دستاوردهاناسب برای بهرهایجاد بسترهای م

های یکرستحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور )جزوه راهنمای فعالیت دانشجویان، اساتید و کارکنان( بر دو نوع 
  اشاره کرد. 91-9به شرح جدول « تخصصی»و « ترویجی»
 
 



 

 

 ۲۲ مرجع پژوهش

های ترویجی و تخصصیرسی. انواع ک41-4جدول   

 توضیح انواع نوع  ردیف

 ترویجی 7

عرضه و نقد 
 ایده علمی

هرگونه تالش نوآورانه، روشمند و منطقی که هدف از آن ارزیابی و سنجش نقاط ضعف و قوت یک 
 نظریه، مکتب، بینش، جریان و ... جهت کمک به اصالح و بهبود آن باشد.

 مناظره علمی
ها و نظرات ای نقادانه دیدگاهگونهنظر که بهررو، روشمند و منطقی میان دو صاحبهرگونه مباحثه رود

زی تفوق آمیکشند تا درنهایت دیدگاه برتر به نحو مسالمتیکدیگر را درباره موضوعی خاص به چالش می
 یابد.

 مسئله محور
ی واحد با هدف کسب مباحثه روشمند و منطقی میان دو یا چند نفر متخصص درباره موضوع 5حداقل 

 تفاهمات است.های یکدیگر و تبیین ایده و رفع سوءآگاهی از دیدگاه

 تخصصی 2

 پردازینظریه
ارائه نظریه علمی جدید که محصول مطالعه و پژوهش روشمند و برخوردار از وجاهت و سطح علمی 

 ربرد مناسب باشد.الزم بوده و دارای مبانی، فرضیه و دالیل کافی و ساختار علمی، منطقی و کا

 نوآوری
ارائه روشمند هرگونه نظریه، نظر، رویکرد و نقد علمی جدید در سطوح مختلف است. برخی سطوح فراتر 

 ازنظر و برخی فراتر از نظریه است.

 نقد
استقراء مستدل، متقن و مستند مجموعه محاسن و معایب یک مکتب، نظریه و نظر یا اثر علمی در مسیر 

تکمیل آن نظریه با رعایت ادبیات رشته علمی مربوط و منطق و اخالق نقد است که از چارچوب ابطال یا 
 نظری و ساختار علمی روشن برخوردار باشد.

ا با شود، لذها و مجامع علمی تأکید بسیاری میپردازی در دانشگاههای نظریههای اخیر بر برگزاری کرسیدر سنال     
فاع پردازی جلسات دپردازی برداشت. کرسی نظریههای مؤثری در راستای نظریهتوان گاممیآشننایی با این نوع اقدام 

نظران با ها برای صنناحبشننود. این کرسننیو داوری اسننت که برای قضنناوت و ارزیابی مدعاهای جدید تشننکیل می
 ادعاهای زیر قابل تشکیل است. 

  ادعای ارائه یک نظریه جدید علمی 
 تر از نظریه آورده جدید و در سطحی پایینادعای ارائه یک نو 

 ها، علوم و نظرات موجود ادعای نقدی جدید نسبت به نظریه 

پردازی در حضنور شورای داوری و کمیته ناقدان قابل در این صنورت با رعایت شنرایطی، جلسنه کرسنی نظریه     
تا « هاها، نقدها و دفاعظرات، پرسشن»تشنکیل اسنت. تعداد جلسات برحسب نیاز تعیین خواهد شد. در این جلسات 

ای برای داوری با حضننور کفایت مذاکرات علمی برسنند. در این هنگام جلسننه محرمانهرود که جمع بهمی جایی پیش
گیرد تا در مورد امتیاز نظریه یا نظر تشننکیل و قضنناوت صننورت میاعضننای داوران و بدون حضننور ناقدان صنناحب

ند و امتیاز کسب ک« صنفر تا صد»تواند بین شنود. یک نوآورده یا مدعا میتصنمیم گرفته  شندهنوآورده و یا نقد ارائه
 برای قبول شدن الزم است.« شصت»حداقل امتیاز 

های های علمی، کرسیهای آزاداندیشننی، کرسیکرسنی»پردازی، گاه به کلماتی نظیر های نظریهعالوه بر کرسنی      
 پردازی متفاوت است. های نظریهخوریم که مفهوم آن با کرسیبرمی« های مناظرهترویجی و کرسی
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هایی برای اظهارنظرهای غیرمتعارف افراد در حضور جمع نخبه هستند. در این های آزاداندیشنی، نشنستکرسنی     
ت راشننود، بلکه مجالی برای ارائه نظرات مخالف و متفاوت با نظشننده داوری و امتیازدهی نمیها مطالب ارائهکرسننی

ای ههای آزاداندیشی، شورای داوری و امتیازدهی نهایی وجود ندارد؛ اما کمیتهشنایع و رایج است. بنابراین در کرسی
حرفی جدید، »پردازی، یک صنناحب نظریه ادعای نظریه ناقد و ناقدانی برای نقد نظریات فرد وجود دارند. در کرسننی

های ت ادعایش در جمع کمیته داوران رد شننود. ولی در کرسننیدارد که ممکن اسنن« بازکردن یک گره یا توسننعه علم
سازی، روشن»، «گفتگو»، «مباحثه»، «تکرار موضنوعات قبلی»خواهد نظریه جدید بدهد؛ بلکه بر آزاداندیشنی فرد نمی

 تأکید دارد.« نفی، رد یا اثبات برخی حقایق
مواجهه علمی حضننوری بل با یکدیگر، بهنظر در تقاهایی اسننت که دو صنناحبهای مناظره هم کرسننیکرسننی     
کنند تا هر کس که توانست، نظریات کنند و همدیگر را نقد میهای متفاوتشان را با هم ردوبدل میپردازند و حرفمی

 دارد.« هم شورای داوری و هم کمیته ناقدان»های مناظره، خودش را به اثبات برساند. البته کرسی
 جلساتی برای دفاع« پردازیهای نظریهکرسی»های علمی، مانند ترویجی هستند. کرسی ها دو نوع علمی وکرسنی     

شننوند و برای ارتقای اعضننای هسننتند که در چارچوب فرآیندی مصننوب تشننکیل می« یک نظر جدید»و داوری 
و ایجاد  لمیهای ترویجی صرفاً جنبة ترویجی دارند و بیشتر برای نشاط ععلمی دارای امتیاز اسنت. اما کرسنیهیئت

 98-9های علمی در جدول شوند. شرح وظایف کرسیتشکیل می« رقیب و مخالف»نظرات  منظور ارائهفضنای باز به
 شده است.  معرفی

 پردازیهای نظریهشرح وظایف کرسی .48-4جدول 
 شرح وظایف ردیف

 ها، نظرات و نقدهای علمیهنظارت بر روند و فرآیند برگزاری جلسات نقد، ارزشیابی دفاع و داوری نظری 7
 هابرداری از فرصت کرسیپردازان و نقادان برای بهرهشناسایی و ترغیب و جلب نظر نظریه 2
 های واصله جهت برگزاری جلسه نقد، ارزشیابی، دفاع و داوریوارسی اجمالی محتوای طرح 9
 ادان پیشنهادیبررسی و تأیید صالحیت علمی اعضاء شورای داوری و اعضای کمیته نق 4
 ها، براساس تفویض اختیار شورای علمی دبیرخانهتعیین داوران و ناقدان صالح برای اجالس غیر وابسته به دستگاه 5
 تعیین رئیس شورای داوری و نماینده هیئت حمایت، در هر یک از جلسات 6
 استماع گزارش برگزاری جلسات و ارزیابی علمی فرآیند آن 1
 های علمی، در موارد خاصگی حمایت از طرحپیشنهاد چگون 8
 ارائه مشاوره علمی به دبیرخانه، و مجمع هیئت 3
 های علمی حوزه کرسی مربوطتهیه و تدوین اولویت 71

 است.  93-9های علمی دارای ارکانی به شرح جدول هریک از کرسی     
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 پردازیهای علمی و نظریهارکان کرسی .49-4جدول 
 وظایف کانار ردیف

 رئیس 7
های های علمی طرحشنناسنایی و جذب متخصصان، تشکیل و اداره جلسات کرسی، تنظیم اولویت

 واصله به کرسی

 رئیسنایب 2
از اعضنای کرسنی و دارای صنالحیت علمی الزم که به پیشننهاد رئیس و با تأیید اعضننای کرسی 

 جای ایشان حضور پیدا کند. تواند در غیاب رئیس بهمی

 دبیر 9
دبیر به پیشننننهاد رئیس دبیرخانه و توافق با  کند.رئیس کرسنننی را در ایفای وظایف خودیاری می

 .شودرئیس کرسی انتخاب می

 کارشناس 4
های اداری را با هماهنگی جلسننات و کلیه هماهنگیمقدمات برگزاری جلسننات و تنظیم صننورت

 دهد.رئیس کرسی انجام می

 اعضای پیوسته 5
ها شنده و حضور اکثریت آنحکم رئیس هیئت تعیینهای علمی که بهن عضنو کرسنینظراصناحب

 .برای رسمیت جلسه کرسی ضروری است

 اعضای وابسته 6
های کرسی شوند یا در برنامهنظرانی که حسنب مورد به جلسنات کرسی علمی دعوت میصناحب

 .همکاری علمی خواهند داشت

های علمی یک حوزه، اقدامی مهم و مؤثر در توسنننعه دانش در ی در همایشپردازهای نظریهبرگزاری کرسنننی      
تنها ریزی مناسبی در برگزاری مؤثر آن صورت نگیرد، درواقع نهوجود، چنانچه از قبل برنامهحوزه مربوطه است. بااین

 شته باشد. لذا مهم استتواند پیامدهای نامطلوبی به همراه داسنازی حوزه علم نخواهد داشت، بلکه میتأثیری در غنی
 بینی ملزومات برگزاری کرسی علمی توجه شود.ها قبل به پیشکه در تدوین برنامه عملیاتی همایش از مدت

 
 های علمی جشنواره. 4-0-1

واره جشن»های معتبر در ایران، های معتبر علمی شرکت کند. یکی از این جشنوارهتواند در انواع جشنوارهدانشجو می
و « کویونسکو و آیسس»المللی بین با همکاری دو سازمان« وزارت عتف»است. این جشنواره توسط « للی فارابیالمبین

 -شود و از حداکثر حمایت مراکز پژوهشیصورت ساالنه برگزار میبرخی مراکز مهم علمی و پژوهشی داخلی به
و « سال 95جوان یا زیر »تعریف در دو سطح آموزشی فعال در گستره علوم انسانی برخوردار است. جشنواره بنا به 

و خارج   داخل»پردازد و از حیث قلمرو جغرافیایی دو حوزه به دریافت، بررسی و انتخاب آثار برگزیده می« سالبزرگ»
دهد. در حوزه داخل کشور، تمامی آثار تولیدشده توسط ایرانیان، فارغ از محل کنونی سکونت را پوشش می« المللیا بین

اشتغال، مدنظر است و در حوزه خارج از کشور، تولید آثار پژوهشی افراد بدون تابعیت ایرانی موردتوجه قرار و 
 های مختلفو آثار پژوهشی در قالب« علوم انسانی و اسالمی»های حوزه گیرد. موضوع جشنواره، تقدیر از پژوهشمی

نام کند ابتدا در سایت ثبت« www.farabiaward.ir»شانی تواند با مراجعه به سامانه جشنواره به ناست. پژوهشگر می
اقدام کند. این  41-9شده برای هرسال نسبت به ارسال انواع آثار خود به شرح جدول و در دوره زمانی مشخص

 پذیرد. جشنواره اغلب تولیدات سه سال ماقبل سال برگزاری جشنواره را می
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 المللی فارابیشنواره بینپذیرش در ج. انواع آثار قابل01-4جدول 
 نوع اثر ردیف

 یا ارسال دو نسخه فیزیکی به دبیرخانه همایش PDFکتاب پژوهشی: در قالب فایل  7
 PDFگزارش اختتام یافته پژوهش: در قالب فایل  2
 PDFرساله دکتری: در قالب فایل  9
 PDFنامه کارشناسی ارشد: در قالب فایل پایان 4

است که افراد و تولیدات برتر ذیل هر  47-9نواره دارای پانزده گروه علمی به شرح جدول بخش داخلی جش     
 گانه معرفی خواهند شد. های پانزدهیک از این گروه

 المللی فارابیهای علمی بخش داخلی جشنواره بین. گروه00-4جدول 
 گروه ردیف گروه ردیف

 حدیث علوم قرآنی، تفسیر و 3 اخالق، ادیان و عرفان 7
 فقه و اصول  71 شناسیتاریخ، جغرافیا و باستان 2
 فلسفه، منطق و کالم 77 حقوق 9
 رسانی و کتابداریفناوری اطالعات، اطالع 72 شناسیزبان، ادبیات و زبان 4
 شناسیمطالعات هنر و زیبایی 79 علوم اجتماعی و علوم ارتباطات 5
 مطالعات انقالب اسالمی و امام خمینی )ره( 74 علوم اقتصادی، مدیریت و علوم مالی  6
 ای رشتهمطالعات میان 75 شناسی و علوم ورزشیعلوم تربیتی، روان 1
   ایالملل و مطالعات منطقهعلوم سیاسی، روابط بین 8
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 هدف کلی: آشنایی با مبانی جستجو برای پژوهش

 اهداف یادگیری
  آشنایی با مفهوم جستجو 
 آشنایی با انواع الگوهای مرور منابع 

  آشنایی با موتورهای جستجو 

 های اطالعاتی آشنایی با انواع پایگاه 

 افزارهای ساماندهی نتایج جستجو آشنایی با نرم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۲۴ مرجع پژوهش

 مقدمه

نوعی بازیابی همین است. مفهوم پژوهش به« جستجو»یک پژوهش  های دائمی در طولترین فعالیتیکی از مهم
 شود. جستجوها است. در این فصل به مبانی جستجوی مؤثر برای انجام پژوهش پرداخته می

 

 . مفهوم جستجو0-0
ز ور اگیرد. منظای دارد و با رویکردهای مختلفی در ادبیات عمومی مورداستفاده قرار میکلمه جستجو ابعاد گسترده

 داشته باشد.  7-4تواند معناهایی به شرح جدول های خاص میدر حوزه« جستجو»کلمه 
 . انواع جستجو با توجه به کاربرد در حوزه خاص  0-0جدول 

 توضیح انواع ردیف
 فعالیت جستجو برای رفع نیازهای روزمره یا کارهای رایج مانند جستجوی برای خرید خودرو یا اجاره خانه   عمومی 7
 فعالیت جستجو در حرفه یا مشاغل خاص مانند خبرنگار، پلیس، تاجر و امثال آن  شغلی  2
 فعالیت جستجو برای انجام پژوهش پژوهشی 9

های روزمره زندگی هستند که درنهایت با یک یا چند تلفن یا جستجوهای عمومی و ساده، بخشی از فعالیت     
کند. در جستجوی وابسته به رسد و بر اساس آن اقدام میبه نتیجه میمشاوره و یا جستجو در فضای مجازی، فرد 

 کند. جستجو می 2-4های اختصاصی شغل، در مواردی به شرح جدول شغل، فرد با عمق بیشتر و در چارچوب
 . انواع جستجوهای شغلی 2-0جدول 

 توضیح انواع ردیف
  «موقعیت بازار فروش در کجا بهتر است؟»یا « خرند؟بهتر می مردم چه کاالیی را»در پی پاسخ به سؤاالتی چون  تجاری 7
 های جنایی و قضایی برای کشف حقیقت یا عامل جرم اقدام کارآگاهان و بازجویان پرونده پلیسی 2
 بردن به حقایق پشت پرده نگار برای پیتالش روزنامه نگاریروزنامه 9
 آوری اطالعاتی دقیق درباره فضا و زمینه داستان سازان برای جمعفیلمگویان و سناریونویسان و تالش قصه داستانی 4
 شوند. آموز مکلف به جستجو درباره موضوعی خاص و ارائه نتایج آن میکار جستجوی کالسی که در آن دانش ایمدرسه 5
 شوند.ه نتایج آن میکار جستجوی کالسی که در آن دانشجو مکلف به جستجو درباره موضوعی خاص و ارائ دانشگاهی 6

ت. تری برخوردار اسمندی اختصاصیتر و از ساختار و نظامجستجوی پژوهشی از دو نوع جستجوی قبلی عمیق     
 مرور کرد.  9-4توان در جدول های جستجوهای پژوهشی با جستجوهای غیرپژوهشی را میترین تفاوتمهم

 ی و غیرپژوهشی )عمومی و شغلی(های بین جستجوی پژوهشترین تفاوت. مهم4-0جدول 
 جستجوی غیرپژوهشی ردیف جستجوی پژوهشی

 برای رسیدن به پاسخ و کاربرد 7 گیری پژوهشیآوری داده، تحلیل و نتیجهبرای جمع
 نداشتن الزام به رعایت اصالت و اعتبار منابع  2 الزام به رعایت اصالت و اعتبار منابع 

 نویسیالزامی نبودن استناد و منبع 9 نویسیالزام به استناد و منبع
 الزامی نبودن جستجوی مبانی نظری و پیشینه پژوهش  4 الزام جستجوی مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 است.  4-4هایی به شرح جدول بنابراین جستجو برای پژوهش یک امر کامالً تخصصی و دارای ویژگی     
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 ای پژوهشهای جستجو برترین ویژگی. مهم0-0جدول 
 هاویژگی ردیف

 گیرد.یا پژوهش شکل می« Research»یا جستجو، کلمه « Search»به کلمه « Re»با اضافه شدن پیشوند  7
 اقدامی برای پیدا کردن هدفمند چیزی خاص و امری پیوسته در طول هر پژوهش 2
 لزوم جستجو  از انتخاب موضوع تا پایان پژوهش  9
 الش برای تبدیل آن به مسئله و عینی کردن آن و معرفی عنوان پژوهش جستجو در مشکالت و ت 4
 « هانت و امثال آنهای اطالعاتی، گوگل اسکوالر، علمها، پایگاهکتابخانه»جستجو برای تکمیل پروپوزال در منابعی چون  5
 انواع کلیدواژه درباره یک موضوعمانند جستجو با « ها یا کلمات کلیدی مناسب جستجوکلیدواژه»جستجو برای شناسایی  6
انتخاب موضوع، بیان مسئله، شناسایی ضرورت پژوهش، انتخاب سؤال پژوهش، ارزیابی »جستجوی در ادبیات پیشینه و مبانی نظری برای  1

 « ها و امثال آنمطالعات، امکان مقایسه و ارائه تحلیل و تفسیر برای یافته
 منطقی  یات پیشینه برای بیان فرضیه یا حدسجستجو در ابعاد مبانی نظری و ادب 8

جوی کار با جستکند. اینباید جستجو « محدود و عینی کردن آن»یا « مشکل به مسئله»پژوهشگر برای تبدیل       
های پژوهشی هیافت»مند دهی نظامادبیات پیشینه و مبانی نظری است. جستجوی ادبیات پیشینه بر شناسایی و سازمان

کمک « اهنواقص و فرصت»و شناسایی « هاتفسیر ایده»تأکید دارد. این امر به « رابطه با موضوع موردبررسی قبلی در
مند شده به طراحی یک پژوهش جدید های قبلی نظامطور خالصه پژوهش. به7(2176کند )گریوال، کاتاریا و داوان، می

را خوب شناخت و  5-4حورهایی به شرح جدول کند. برای انجام جستجوی مؤثر باید میا تکمیل آن کمک می
 ها استفاده کرد. درستی از آنبه

 . انواع محورهای کلیدی در فرایند جستجو با رویکرد پژوهش 5-0جدول 
 توضیح انواع ردیف

 های پژوهش شناخت و کاربرد مؤثر انواع مطالعات مروری با رویکرد تکمیل ظرفیت مرور منابع 7
 شناخت و کاربرد انواع ابزارهای جستجوی منابع مانند موتورهای جستجو ابزارهای جستجو 2
 های ساماندهی اطالعات حاصل از جستجو شناخت و کاربرد انواع ابزارها و شیوه ساماندهی اطالعات 9

 
 . انواع منابع برای جستجو 0-2

 6-4توان از منابعی به شرح جدول آوری اطالعات مربوط به مبانی نظری و ادبیات پیشینه، میبرای جستجو و جمع
 استفاده کرد. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1.  Grewal, Kataria, and Dhawan 



 

 

 ۸۱۱ مرجع پژوهش

 استفاده برای ادبیات پیشینه. انواع منابع قابل6-0جدول 
 توضیحات منابع ردیف

 با تأکید بر مقاالت پژوهشی مقاله 7
 های مرتبطنامهها و سپس پایانبا تأکید بر رساله هاها و رسالهنامهپایان 2
 های خاص مانند وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمرتبط به سازمان های پژوهشیگزارش 9
 شده در یک همایشاستفاده از کتاب حاوی تمام مقاالت ارائه هاکتاب مجموعه مقاالت همایش 4
 با تأکید بر کتب تخصصی کتاب 5
 های رسمی با تأکید بر رسانه های جمعی معتبررسانه 6
 نظران در مجامع معتبر شده توسط صاحبمطرح هایدیدگاه نظرافراد صاحب 1
 انتشار دولتی اسناد مجاز و قابل اسناد دولتی 8
 اند.طور رسمی منتشرنشدهها یا اسنادی که هنوز بهپژوهش های منتشرنشدهگزارش 3
 های معتبر و اختصاصی سازمانی با تأکید بر سایت اینترنت 71

هشی ها، مراکز پژوهای موردبررسی، دانشگاهکتابخانه، اینترنت، سازمان»در مراکزی چون توان اغلب این منابع را می     
یافت. برای جستجوی مؤثر در کتابخانه باید با محل قرار گرفتن منابع متنوع، مقررات حاکم « های دادهویژه پایگاهو به

 و دیگر منابع اطالعاتی آشنا بود یا از کتابداران کمک گرفت. 
ها برای انجام کارهای هستند و بهترین آن« پژوهشی، انتقادی، مروری و مطبوعاتی»اله دارای انواع مختلف مق     

عنوان گزارشی فشرده از پژوهش جامع، در عنوان منتخب است. مقاالت پژوهشی بهپژوهشی مرتبط و نزدیک به
نامه از ساتید راهنما، قبل از تأیید عنوان پایانکنند. بسیاری از اترین زمان ممکن اطالعاتی اساسی را فراهم میسریع

ها عنوان خود را قطعی مقاله جدید نزدیک به کار خود را شناسایی و سپس با ارائه آن 5تا  9خواهند حداقل شما می
وجود  1-4هایی به شرح جدول اند، توصیهوارد شدهکنید. برای افرادی که در کار پژوهش یا موضوع موردبررسی تازه

 دارد. 
 ها در شروع پژوهش. توصیه برای جستجو و مرور مقاالت و کتاب1-0جدول 

 هاتوصیه ردیف
 های با پیچیدگی کمترجستجو و مرور مقاالت و کتاب 7
 های دارای تفسیرهای کامل از یک موضوع هستند های مروری، خالصهتأکید بر جستجو و مطالعه مقاله 2
 تر(دلیل زبان سادهها )بههای مطبوعاتی آنرهای افراد متخصص در حوزه موردمطالعه حتی مصاحبهتأکید بر جستجوی نمونه کا 9
 عنوانی فهرستی مناسب از منابع برای مراجعه های مروری بهتأکید بر جستجو و مرور در فهرست منابع مقاله 4
 ی مرتبطهای پژوهشها و گزارشها، رسالهنامهتأکید بر جستجو و مرور پایان 5
 ها )ترجیحاً حضور در همایش(شده در آنهای تخصصی مرتبط با موضوع و مرور خالصه تحقیقات ارائهتأکید بر همایش 6
 «نویسنده، درجه تحصیلی و سوابق آموزشی و پژوهشی او»های مرتبط با موضوع با توجه به تأکید بر کتاب 1

کند، اما اغلب تأکید عمیق بر موضوع خاص ندارند و هش فراهم میها دید وسیعی از عنوان و توصیف پژوکتاب     
لذا  شوند.ها مانند فناوری اطالعات و ارتباطات، خیلی زود از رده خارج میبیشتر حالت کلی هستند. در برخی حوزه

 با توجه به موضوع موردبررسی باید به تاریخ انتشار یا ویراست کتاب توجه داشت. 
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ها، مطبوعات، رادیو و تلویزیون نیز استفاده کرد. اگر بتوان برای تکمیل اطالعات از اخبار خبرگزاری توانگاهی می     
توان آن را در فهرست منابع جای داد. بسیاری های رسمی و معتبر اعالم کرد، میاخبار یا اطالعاتی را به نقل از رسانه

شود. در مواردی نظرات کارشناسان و ق این منابع اعالم میاز تغییرات، تحوالت و اخبار اجتماعی و مدیریتی از طری
عنوان یک منبع مورداستفاده قرار گیرد. هر چه قدر فرد از مرتبه تواند بهنظر در یک حوزه خاص، میافراد صاحب

ب لعلمی، تخصصی و اجرایی مرتبط باالتری برخوردار باشد، ارزش نظرات بیشتر است. فضای نامحدود اینترنت نیز اغ
گیرد اما با توجه به امکان حضور همگانی و ارائه اطالعات بدون محدودیت باید دقت و مهارت مورداستفاده قرار می

ای اینترنتی هها با اصطالحات انتها یا پسوند آدرسسایتمناسبی برای تشخیص اطالعات مفید و معتبر داشت. مبدأ وب
 شود. مشخص می 8-4شرح جدول به

 ها در جستجو های اینترنتی و اهمیت آنندهای آدرس. پسو8-0جدول 
 توضیح پسوند ردیف

7 .com ها نشانه تجاری بودن و لزوم داشتن احتیاط بیشتر در جستجو و استفاده از محتوای این آدرس 
2 .org نشانه سازمانی غیرانتفاعی بودن 
9 .edu نشانه سازمانی آموزشی بودن 
4 .gov بودن نشانه سازمان دولتی 

درمجموع اینترنت راه سریع و آسان برای دسترسی به اطالعات است اما پژوهشگران باید قبل از استفاده از این      
 ها مطمئن شوند.  اطالعات باید از اعتبار آن

 

 . فرایند کلی انجام جستجو  0-4
 (. 2176ل، کاتاریا و داوان، وجود دارد )گریوا 3-4در اجرای ساده یک جستجوی پژوهشی مراحلی به شرح جدول 

 . مراحل اجرای ساده جستجو برای پژوهش 9-0جدول 
 مراحل ردیف

 های احتمالی فارسی و انگلیسی شناسایی و انتخاب کلمات کلیدی از عنوان و پرسش کلی پژوهش با تأکید بر انواع معادل 7
 داده مناسب و در ادامه ارزیابی، ثبت، مرور و بازنگری نتایج برای جستجوی منابع در چندین پایگاه« کلمات کلیدی»استفاده از  2
 ساماندهی نتایج جستجو  9

دریافت کرد که پژوهشگر با توجه « رایگان و پولی»توان به دو شکل ها، منابع را میهای دادهدر بسیاری از پایگاه    
فته پژوهشگر باید برای جستجوهای خود در ها اقدام کند. در سطوح پیشربه شرایط خود باید نسبت به دریافت آن

 را مشخص کند.  « طرح جستجو»ابتدای کار یک 
 
 . انواع الگوها در طراحی جستجو0-0

کی دهند. یعنوان بخش کلیدی در طول پژوهش تا حد یک روش ارتقاء میای فعالیت جستجو را بهپژوهشگران حرفه
های مختلفی دارد که با توجه است. جستجو و مرور منابع روش از رویکردهای طراحی جستجو تأکید بر مرور منابع

وان تهای جستجو با رویکرد مطالعات مروری میتوان روش مناسب را انتخاب کرد. ازجمله روشبه شرایط پژوهش می
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شاره کرد. از ا 71-4شرح جدول به 7«بینانه و فراترکیبای، فراتحلیل، واقعمند، محدودهروایی، نظام»به انواع مرورهای 
 فصل»و « پروپوزال»، «عنوان»توان برای تهیه می« ایمرور روایی یا مرور ادبیات پیشینه و مرور محدوده»های روش

 استفاده کرد. « نامه یا رسالهدوم پایان
 های جستجو با رویکرد مطالعات مروری. انواع روش01-0جدول 

 توضیح انواع ردیف
 ای از موارد کلیدی درباره موضوع موردبررسی ادبیات پیشینه با تهیه خالصهجستجو و مرور  مرور روایی 7
 «مطالعه مطالعات»تعبیری و تحلیل مطالعات با معیارهای مشخص و بهجستجو  مندمرور نظام 2
 آوری سریع موضوعات کلیدی در حوزه خاص مطالعاتی و تعیین محدوده کلی آن جستجو و جمع ایمرور محدوده 9
 و ترکیب نتایج تا رسیدن به یک یافته درباره موضوع موردبررسی  کمّیهای پژوهشی جستجوی یافته فراتحلیل 4
 های پژوهشی کیفی و ترکیب نتایج تا رسیدن به یک یافته درباره موضوع موردبررسی جستجوی یافته فراترکیب 5
 گونگی و چرایی مداخالت پیچیده محیطی در نتایجگرایانه سازوکارهای چجستجو و مرور واقع بینانهمرور واقع 6
 بندی و ایجاد ساختار در زمینه موردبررسی جستجوی ادبیات برای طبقه ایمرور نقشه 1
 جستجوی ادبیات پیشینه در یک حوزه خاص  مرور پیشینه 8

یرد. گمند موردبررسی قرار میمشکلی نظاای درباره یک موضوع بههای چندگانهمند، مقالهدر جستجو و مرور نظام     
به  داشته باشد. او نیاز« نقش رسانه در رفتار خرید»برای نمونه پژوهشگری ممکن است قصد پژوهش درباره موضوع 

همه اسناد علمی را برای یافتن مقاالت مرتبط را بیابد و بخواند. در تعیین سؤالی درباره موضوع دارد تا بر اساس آن
مند دربرگیرنده تمامی مقاله و کیفیت آن مقاله را مورد ارزیابی قرار خواهد داد. اگر این مرور نظام ادامه او نتیجه هر

عنوان نوع سطح باالیی از مستندات علمی به« مندمرور نظام»توان گفت که مقاالت پیشین درباره موضوع باشد می
ر از تل و در مواردی فراترکیب یا شکلی سادهصورت گرفته است. در مواردی این اقدام ممکن است به شکل فراتحلی

 ها باشد. آن
توان محتوای شده در یک حوزه خاص میهای انجامدر جستجو و مرور ادبیات پژوهش ضمن مرور پژوهش      

امه یا رساله نشده را به ترتیب زمانی و برای استقرار در بخشی با عنوان ادبیات پیشینه در فصل دوم پایانشناسایی
دهی کرد. بررسى پیشینه پژوهش، مطالعه گذشته پژوهش و نگاهى است به آنچه دیگران در آن زمینه یا با سازمان

جا اند، تا کچه کرده»باره خواهد بداند دیگران درایناند. در بررسى پیشینه، پژوهشگر مىموضوعات مشابه انجام داده
هاى پیشین قرار دهد و در ضمن از خود را در راستا و ادامه تالش ، تا او نیز کار«انداند و چگونه کارکردهپیشرفته

 پژوهشگر را پیشتر حل کرده باشند، ها در حل مسئله خود استفاده کند. اگر دیگران مسئلهها و نتایج آن تالشروش
تن روش نداش»یا « نشدهادر صورت وجود مسئله حل»ای خواهد بود. اما پرداختن به چنین پژوهشی کار بیهوده

ررسى کار شد. تعریف مسئله به بررسى بهتر پیشینه و متقابالً ببهتوان براى حل آن با روش مقبول، دست، مى«قبولقابل
کند. این دو تأثیر متقابل در یکدیگر دارند. در ابتدا پژوهشگر باید با مطالعه پیشینه به شناخت بهتر مسئله کمک می

ر تمفاهیم مرتبط با آن به دست آورد و سپس با بررسى پیشینه شناخت خود را کاملاکتشافى، شناخت نسبى از مسئله و 
ه با مطالعه آن دست آورد کتر شدن شناخت نسبت به مسئله، بتواند منابع جدیدى براى پیشینه بهبسا با کاملکند. چه

                                                           
1. Narrative, Systematic, Scoping, Meta analysis, Realist and Meta synthesis  
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یلی و انتقادی پژوهش نوعی بررسی تحلتر مسئله دست یابد. مرور نوشتارها و پیشینه تواند به شناخت دقیقمنابع نیز مى
نظران و پژوهشگران در یک موضوع خاص است. طی آن پژوهشگر، متون و آثار موجود در زمینه پژوهش آثار صاحب

 کند تا در راستایمی« بررسی، تحلیل و نقد»ها را را شناسایی و بر اساس یک الگو و با توجه به هدف پژوهش، آن
ها را ارزیابی و های پیشین، آنای است که ضمن خالصه کردن پژوهشر نوشتارها مطالعهپژوهش استفاده کند. مرو

های هر پژوهش به میزان زیادی به کند. تحقق هدفها را با یکدیگر و با پژوهش موردنظر مشخص میارتباط آن
 (. 7931ی،د )مهری و فتاحهای موجود بستگی دارکیفیت پیشینه پژوهش، یعنی مرور تحلیلی و انتقادی آثار و پژوهش

ا مفید است که در آن پژوهشگر ب« مرور روایی یا نقلی»استفاده از « های کافیفقدان  دسترسی به داده»در شرایط       
های وجود داده»کند. اما در شرایط تأکید بر انعکاس نتیجه یا نظرات موجود در منابع، از اعالم نظر شخصی پرهیز می

ا رویکرد تر بجزئی»مند به سؤاالت دقت بررسی و ارزیابی کرد. مرور نظامشواهد را به« مندمرور نظام» توان بامی« کافی
یری گپردازد. در مرور روایی نتیجهمی« باز و وسیع با رویکرد کیفی و ذهنی»و مرور روایی به سؤاالت « و عینی کمّی

تمام  شدهریزیشناسایی دقیق، منظم و برنامه»مند با ر نظاماست اما در مرو« تعداد مطالعات موافق و مخالف»بر اساس 
مطالعات  های بینتوان با شناسایی تفاوتمی« مرور روایی»شود. از جستجو با روش گیری مینتیجه« مطالعات مرتبط

« الهسنامه یا رمقدمه فصل یک پایان»و « بیان مسئله»اصلی و کمک گرفتن از شواهد پژوهشی ناهمخوان به تقویت 
تشریح متغیرهای درون »، «شناسایی چگونگی پاسخ به مسئله»کار با (. این7983باف و عزیزی، پرداخت )ملبوس

در مرور روایی « توضیح و ساماندهی مطالب پیرامون یک موضوع خاص»و « مقایسه مطالعات با یکدیگر»، «مسئله
ها، ژوهشنوع پ»هایی از نتایج جستجو بر اساس بندیتهتوان دسمی« مندمرورهای نظام»گیرد. در جستجو با صورت می

امه نتواند به تقویت پروپوزال و در ادامه فصول پایانبندی پژوهشگر میانجام داد. با این دسته« ها و نوع سؤاالتزمان آن
 از ابعاد مختلف بپردازد. 

هش انتخاب کرد. بهتر است که هر مفهوم برای جستجوی مؤثر باید اصالحات یا مفاهیم کلیدی را از سؤال پژو     
ها را ترکیب کرد. در جستجو به روش مطالعات مروری طور جداگانه برای جستجو استفاده شود و در صورت نیاز آنبه

را موردتوجه قرار داد. جستجو باید برای « محدوده مرور و ارزیابی مطالعات ازنظر مرتبط بودن»باید مواردی چون 
در مطالعات باشد. پژوهشگر باید ضمن جستجو در انواع « عنوان، جامعه و نتایج»مشخصی مانند تشخیص محورهای 

آوری مؤثر اطالعات و دانش حاصل از برای جمعهای داده به شناسایی و ارزیابی مطالعات مرتبط بپردازد. پایگاه
 استفاده کرد.  77-4توان از سؤاالتی به شرح جدول جستجو می
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 آوری مؤثر اطالعات و دانش از ادبیات پیشینه. سؤاالت جستجوگرانه برای جمع00-0جدول 
 های مهم برای گردآوریداده سؤاالت ردیف

 آوری مبانی نظری مرتبط با پژوهش جمع چه مبانی نظری دارد؟  7
 آوری نتایج مرتبط با پژوهش جمع چه نتایجی دارد؟  2
 های پژوهش مورداستفاده عات درباره روشآوری اطالجمع چه روش پژوهش دارد؟ 9
 گیری آوری اطالعات درباره جامعه، نمونه و روش نمونهجمع شده؟ ای بررسیچه جامعه و نمونه 4
 ها  آوری اطالعات درباره ابزارها و روایی و پایایی آنجمع شده؟از چه ابزاری استفاده 5
 یا کیفی کمّیهای وتحلیل دادههای تجزیهعات مربوط به روشآوری اطالجمع ها؟وتحلیل دادهروش تجزیه 6
 های مرتبط با پژوهش برای ثبت در بخش ادبیات پیشینهترین یافتهآوری مهمجمع های مشخصی دارد؟چه یافته 1
 گیری مرتبط با پژوهش برای ثبت در ادبیات پیشینهترین نتیجهآوری مهمجمع گیری مشخصی دارد؟چه نتیجه 8
 ترین پیشنهاد کاربردی و مرتبط با پژوهش برای ثبت در ادبیات پیشینهآوری مهمجمع پیشنهاد کاربردی مشخص؟ 3
 آوری بهترین پیشنهاد پژوهشی برای تشخیص چالش و تهیه عنوان پژوهشجمع پیشنهاد پژوهشی مشخص؟ 71

 ساماندهی و مقایسه کرد. 72-4د جدول نمونه ها را در جدولی ماننتوان آنبرای ارزیابی نتایج جستجو می      
 . جدول نمونه برای ارزیابی نتایج جستجو با رویکرد مرور02-0جدول   

 5مطالعه 0مطالعه 4مطالعه 2مطالعه 0مطالعه محورها ردیف
      عنوان 7
      نویسنده 2
      سال 9
      روش پژوهش  4
      جامعه و نمونه 5
      ی دادهآورابزار جمع 6
      هاروش تحلیل داده 1
      ترین یافتهمهم 8

آمده در یک یا چند محور، دستشده در جدول نمونه و مقایسه و ارزیابی اطالعات بهآوریحال با نتایج جمع     
 را تشخیص داد.  79-4توان یکی از سه وضعیت جدول می

 هاالعات در مقایسه و ارزیابی آنهای حاصل از مرور مط. انواع وضعیت04-0جدول 
 توضیح انواع ردیف

 سال اخیر همه کامالً مشابه باشند، سؤال پژوهش به بازنگری نیاز دارد.   5در این حالت اگر مطالعات در  مطالعات مشابه 7
 در این حالت شرایط برای تشخیص خألهای موجود و نیاز پژوهش فعلی مناسب است. مطالعات نزدیک 2
 در این حالت مطالعه مرتبطی یافت نشده و لذا به جستجوهای بیشتری نیاز است. العات نامرتبطمط 9

رتبط تقسیم کرد و از منابع م« مرتبط و غیر مرتبط»ها را در دودسته توان آنپس از شناسایی وضعیت مطالعات می      
 استفاده کرد. « پیشینه، مطالعه بالقوه یا مرور»برای 
را با معیارهای مشخص  مطالعه مرتبط، مطالعات مناسب 51باید با غربالگری از میان « مند نتایجمرور نظام»برای       

محدود کرد. در « سال، جمعیت، متغیرها و روش پژوهش»ای یافت نشد باید مطالعه را بر اساس جدا کرد. اگر مطالعه
بر  «پذیر بودن موضوع برای پژوهشبررسی امکان»ید به ادامه و بر اساس نتایج حاصل از جستجو و مرور مطالعاتی با



  

 

 

 مبانی جستجو برای پژوهش ۸۱۵

پرداخت. بر اساس این گام پژوهشگر درباره باقی بودن یا تغییر سؤال « زمان، محدوده، مطالعات»اساس عواملی چون 
  . 7(2117؛ گالزیو، 2115؛ آرکسی و امالی، 7331پژوهش یا دیگر معیارها تصمیم خواهد گرفت )کوک، مولرو و هاینس، 

 
 . موتورهای جستجو0-5

های خاصی دارد که نخستین گام در این امر، شناخت دقیق موتورهای استفاده مؤثر از موتورهای جستجو نیاز به مهارت
جستجوی مورداستفاده است. اگر رکوردها یا نتایج برای جستجوی یک کلمه یا عبارت خاص، هیچ بود باید نکاتی به 

 رار داد. را موردتوجه ق 74-4شرح جدول 
 . نکاتی برای بهبود نتایج حاصل از جستجوی یک کلمه یا عبارت00-0جدول 

 توضیح نکته ردیف
 حذف یک یا چند کلمه از عبارت کاهش عبارت 7
 اضافه کردن یک یا چند کلمه  افزایش عبارت 2
 ها برای کلمات منتخبتر یا مترادفهای عمومیاستفاده از معادل استفاده از معادل 9
 های پیشنهادی موتور جستجو استفاده از جایگزین استفاده از پیشنهادها 4
 برای نبودن آن کلمه پیشنهادی در جستجو  Notبا کلمه پیشنهادی برای اضافه شدن یا  Andمانند  رویکرد ترکیبی 5
 « جای دانشمندانداشمندان به»د یا گاهی امالی غلط مانن« باتری یا باطری»، «فرایند یا فرآیند»مانند  توجه به نگارش 6
 تواند نتایج جدیدی داشته باشد. و امثال آنکه می« مرد یا مردان»، «دانشجو یا دانشجویان»مانند  جمع یا مفرد بودن 1

اربردی های کیکی از پرکاربردترین موتورهای جستجو است که با شناخت انواع نشانه موتور جستجوی گوگل،      
 توان به شکل مؤثرتری با آن جستجو کرد.می 75-4ین موتور به شرح جدول یا عملگرهای ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1.  Cook, Mulrow, Haynes, Arksey, O'Malley, Glasziou 



 

 

 ۸۱۶ مرجع پژوهش

 . انواع دستورات عملگر برای جستجوی مؤثر در موتور جستجوی گوگل 05-0جدول 
 توضیح انواع ردیف

 قراردادن کلمه یا عبارت بین این دو نشانه باعث جستجوی عین عبارت خواهد شد.  " " 7
2 OR تهران »ردادن آن بین دو کلمه مانند قراOR باعث جستجو برای هر دو شکل خواه بود. « طهران 
 باعث جستجوی تهران منهای شکل طهران آن خواهد بود. « طهران-تهران»قراردادن آن بین دو کلمه مانند  - 9
ای هشود. اگر با کلمظاهر می« داب داردادب آ»که با جستجو نتیجه « ادب* دارد»برای تکمیل بخش ناشناخته عبارت مانند  * 4

با* و  educationدهد )مانند جستجوی کلمه را پوشش می« جمع، مفرد، اسم، صفت و..»باشد، اشکال دیگر کلمه مانند 
 (educator,educational, educatبازیابی کلماتی دیگر چون 

 شود. سایت موردنظر برای آن کلمه جستجو آید تا تمام محتوای بعد از کلمه موردنظر، سایتی می در سایت 5
6 Filetype  روش پژوهش»باFiletype: PDF »شود. جستجو می« افدیپی»های مرتبط با روش پژوهش و فرمت تمام فایل 
1 Intitle  تاریخ ایران"با" :Intitle  شود. جستجو می« تاریخ ایران»تمام صفحات با عنوان 

8 Define  باdefine: research کند. کلمه پژوهش را برای شما تعریف می 

3 weather  :با تهرانweather شود. وهوای تهران جستجو و گزارش داده میانواع گزارش از آب 

71 Time  باtime Tehran شود. انواع گزارش از زمان مربوط به تهران جستجو و گزارش داده می 
77 Map  با تهرانmap شود. ه مربوط به تهران جستجو و گزارش داده میانواع گزارش از نقش 

72 In دست آورد.توان معادل آن را بهگیری یا مالی میبا قرار دان آن بین دو واحد اندازه 

 Studentsو بازیابی منابع با  ?Studentجای عالمت ؟ مانند جستجوی  بازیابی یک حرف به ؟ 79

 های قبل یا بعد آن های منتشرشده در سال خاص، یا سالنند جستجوی مقالهاستفاده در عبارات عددی ما =، <، > 74

 
 «نامهمقاله، کتاب و پایان»های اطالعاتی دانلود . انواع پایگاه0-6

ظور منرود اما در برخی موارد از اصطالح بانک اطالعاتی بهکار میبانک اطالعاتی اغلب مترادف پایگاه اطالعاتی به
ای شود. پایگاه اطالعاتی مجموعههم استفاده می« های عددیداده»و « شناختیغیر کتاب»های عهمشخص کردن مجمو
تواند به سؤاالت کاربر ای است که میشده در رایانه با یک روش اصولی مثل یک برنامه رایانهاز رکوردهای ذخیره

عات موردنیاز خود را در اسرع وقت و با دقت کند تا اطالپاسخ دهد. بنابراین پایگاه اطالعاتی به جستجوگر کمک می
باشد. « اهمتنی، عددی، صوتی، تصویری یا ترکیبی از آن»تواند شامل محتواهای دست آورد. پایگاه اطالعات میزیاد به
فرد را برای کسب « مرجع»تقسیم کرد. « منبع»و « مرجع»توان برحسب داده به دودسته های اطالعاتی را میپایگاه
« ارد مشابهکتاب، مقاله و دیگر مو»دهد و شامل جزئیات اصلی کتابشناختی مانند ات بیشتر به منبع دیگر ارجاع میاطالع

شامل تمامی اطالعات موردنیاز از یک مدرک است و برخالف مرجع نیاز به ارجاع ندارد )فراهانی، « منبع»است. اما 
 (. 7931راسخ و اسالمی، 

 76-4های اطالعاتی متعددی به شرح جدول منابع اصلی جستجوی مقاله است. پایگاه پایگاه اطالعات یکی از     
 های رایگان پرداخت. ها به دانلود انواع مقاله و ازجمله مقالهتوان به کمک آنوجود دارد که می
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 های اطالعاتی برای دانلود رایگان مقاله . انواع پایگاه06-0جدول 
 توضیح انواع ردیف

 با امکان جستجوی مقاالت www.ensani.ir به نشانی جامع علوم انسانی پرتال 7
 با امکان جستجو و دسترسی به مقاالت دانشگاهی www.SID.irو به نشانی  SIDیا  مرکز اطالعات جهاد دانشگاهی 2
 و جستجوگری فارسی با رویکردی شبیه گوگل اسکوالر elmnet.irبه نشانی  علم نت 9
 با امکان جستجوی منابع فارسی و التین academic.microsoft.comبه نشانی  مایکروسافت آکادمیک 4
 با امکان سؤال و جواب و دسترسی به اطالعات تولیدشده  porsemani.irبه نشانی  پرسمان دانشجویی 5
 از حوزه علمیه و با امکان دسترسی به اطالعات موجود تولیدشده hawzah.netی به نشان حوزه نت 6
 با امکان جستجوی پیشرفته اسناد علمی  scholar.google.comبه نشانی  گوگل اسکوالر 1
 ات دانشگاهی با امکان جستجوی پیشرفته از موضوع www.doaj.orgبه نشانی  پایگاه دوآج 8
 با امکان جستجوی پیشرفته از منابع علمی  www.ssrn.comبه نشانی  اس اس آر ان 3
 ها کتاب و مقاله علمیبا امکان جستجوی در میلیون www.JSTOR.orgبه نشانی  جی استور 71
 با امکان جستجو در مقاالت موجود citeseerx.ist.psu.eduبه نشانی  یر ایکسسایت سی 77
 هابا امکان جستجوی مقاالت و نمایش ضریب تأثیر آن www.scrip.orgبه نشانی  پایگاه اسکریپ 72
 با امکان جستجوی ساده و پیشرفته  www.oailib.comبه نشانی  او ای الیب 79
 ای و موضوعی با امکان جستجوی واژه www.araxiv.orgبه نشانی  آراکسیو 74
 با امکان جستجو در خصوص انواع موضوعات حوزه آموزش eric.ed.govبه نشانی  اریک 75
 با امکان جستجو در موضوعات پیرامون پزشکی www.ncbi.ac.ukبه نشانی  مدپاب 76
 با امکان جستجو در موضوعات علمی  www.core.ac.ukبه نشانی  پایگاه کور 71
 با امکان جستجو در موضوعات علمی /https://www.elsevier.comبه نشانی  پایگاه داده الزویر 78

 
 . گوگل اسکوالر0-6-0

خواهند  7-4وارد آن در محیطی به شکل « scholar.google.com»ها که از طریق نشانی از پرکاربردترین پایگاه داده
 شد.  

 
 . محیط شروع به کار گوگل اسکوالر0-0شکل 

دهد که با کلیک در قسمت سمت چپ و باالی این محیط، نشانه سه خط، فهرست منوی این محیط را نشان می      
 نمایان خواهد شد.  2-4بر روی آن محیطی به شکل 

http://www.ensani.ir/
http://www.sid.ir/
http://www.doaj.org/
http://www.ssrn.com/
http://www.jstor.org/
http://www.scrip.org/
http://www.oailib.com/
http://www.araxiv.org/
http://www.ncbi.ac.uk/
http://www.core.ac.uk/
https://www.elsevier.com/


 

 

 ۸۱۴ مرجع پژوهش

 
 . بازکردن منوی گوگل اسکوالر2-0شکل 

 هستند.  71-4هایی به شرح جدول هر یک از موارد دارای ویژگی     
 های گوگل اسکوالر کردهای گزینه. انواع کار01-0جدول 

 توضیح انواع ردیف
7 My profile حساب کاربری شما با امکان در اختیارگذاشتن رزومه خود برای دیگران 

2 My library هاهای موردنظرتان و مطالعه آنها و کتابمثابه کتابخانه دیجیتال شما برای ذخیره مقالهبه 
9 Alerts رسانی از آخرین تولیدات به جیمیل شماقه و درخواست اطالعارائه موضوعات موردعال 
4 Metrics بندی نشریات علمی در سطح جهان بندی و رتبهارائه اطالعات مربوط به انواع دسته 
5 Advanced search  امکان انجام جستجوی پیشرفته و پیداکردن نیازها با دقت بیشتر 

 78-4های قابل انتخابی به شرح جدول توان گزینهشده حاصل از جستجو، می در زیر هر یک از منابع پدیدار      
 دید. 

 شده در گوگل اسکوالر های شناساییهای قابل انتخاب در مقاله. انواع گزینه08-0جدول  
 توضیح انواع ردیف

7 
 

 د. شووگل میبا کلیک روی ستاره و پررنگ شدن آن، مقاله یا کتاب وارد کتابخانه دیجیتال شما در گ

فزارها در اهای مختلفی مانند ونکوور و با انتخاب یکی از نرمتوان مقاله موردنظر را به سبکبا انتخاب آن می  2
 صورت خودکار استناددهی کرد.  ردیف زیر آن مانند اندنوت، در متن و محیط ورود به

 نمایشگر تعداد مورد استناد قرار گرفتن مقاله    9
 ان معرفی مقاالت مرتبط با آن امک  4

 
 
 . الزویر0-6-2

پیرمردی در حال چیدن انگور از یک تاک پیچیده به دور یک درخت نارون است. در بخش دیگر « الزویر»در لوگوی 
« اروندرخت ن»اشاره دارد. این تصویر نشانگر رابطه ناشر و پژوهشگر است که در آن « تنها نه»ای بر تصویر نوشته

د کند )شکل تولی« میوه یا علم»عنوان نماد پژوهشگر است تا بتواند به« تاک»عنوان ستونی مستحکم برای شر بهنماد نا
4-9.) 
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 . لوگوی الزویر4-0شکل 

شود؛ در غیر این صورت برای جستجو در الزویر اگر کاربر عضو باشد با نام کاربری و رمز عبور خود وارد می     
نام و تکمیل فرم عضویت، موضوعات موردعالقه خود را هم مشخص کند. در ادامه از طریق تباید با انتخاب لینک ثب

ها کردن آنتوان به فهرست نشریات با امکان حذف و اضافهمی Remove Favorite Journals and Book Series  لینک
مام جو وارد کرد تا بازیابی در ترا در کادر جست« کلمه یا عبارت»توان دسترسی پیدا کرد. درروش جستجوی سریع می

-نتخابتواند با اصورت گیرد. در جستجوی مقدماتی پژوهشگر می« ها و نویسندگانعنوان، چکیده، کلیدواژه»فیلدهای 

تواند منابع جستجوی خود را به مجالت، جستجوی خود را انجام دهد. او می 4-4های خود در محیط اولیه آن به شکل 
تا امروز  2115توان با محدوده سال ای چکیده یا دوره زمانی خاص محدود کند. برای نمونه میهها و پایگاهکتاب

چکیده مقاله همراه با »، «چکیده مقاله»های ها به شکلهای دستیابی به متن مقالهکلیک کرد. روش Searchروی کلمه 
 متن کامل باشد.  یا« ای از چکیده، رئوس مطالب، تصاویر، جداول و منابعخالصه»، «منابع

 
 . محیط جستجوی مقدماتی در الزویر 0-0شکل 



 

 

 ۸۸۱ مرجع پژوهش

 5-4در سمت راست کادر، امکان دسترسی به صفحه جستجوی پیشرفته به شکل  Advancedبا انتخاب بخش      
 تری انجام داد.  توان با استفاده از عملگرها جستجوی دقیقشود. در این محیط میفراهم می

 
 جوی پیشرفته . صفحه جست5-0شکل 

 
 های دسترسی به منابع علمی رایگان به زبان انگلیسی . روش0-1

ن مکان، شده در ایشناسایی« نامهمقاله، کتاب یا پایان»در صورت فقدان امکان پرداخت پول حق عضویت یا خرید برای 
ها به شرح ی آن در یکی از پایگاهمنبع موردنظر و کپی و جستجو 7(DOIتوان با استفاده از لینک یا شناسه دیجیتال )می

مقاالت  DOIها با قرار دادن نشانی لینک یا با احتمال بیشتری به آن دسترسی آزاد پیدا کرد. در این پایگاه 73-4جدول 
راهم های دسترسی رایگان به آن مقاالت فها و شناسایی محلو دیگر منابع و دستور جستجو زمینه اتصال به انواع پایگاه

 (. 7931زاده، د )قربانی، حسنشومی
 شده . انواع پایگاه داده برای دسترسی رایگان به مقاالت شناسایی09-0جدول 

 توضیح انواع ردیف
 « Sci-hub.hk» ،«www.sci-hub.la» ،«sci-hub.tv»های و در صورت هک شدن با نشانی Sci-hub.twبا نشانی  سای هاب 7

  freepaper.meبه نشانی  فری پیپر 2
  iranpaper.irبه نشانی  ایران پیپر 9
  paperdownloader.comبه نشانی  پیپردانلودر 4
 Paperhub.irبه نشانی  پیپرهاب 5

خی های فارسی در برسایتنامه وجود ندارد. البته برخی از وبدر زبان فارسی پایگاهی برای دانلود رایگان پایان     
 دهند. هایی را با رویکردی اغلب تجاری، برای دانلود در سایت خود قرار مینامههای دانشگاهی، پایانرشته

                                                           

هایی ای از اعداد و گاهی حروف و عالمتاست که شامل مجموعه Digital Object Identifier سرنام عبارت  DOIگر موارد دیجیتالی یا . شناسا7
 در قسمت بعدی آن است که با عالمت )/(« کدسند»در ابتدا و « کد ناشر»یابد. این شاخص از دو بخش است که به هر نوع منبع دیجیتالی اختصاص می

 شوند.  جدا می از هم
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خدمات « https://irandoc.ac.ir»و به نشانی « ایرانداک»پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران با نام اختصاری      
 دهد. ارائه می 21-4هایی به شرح جدول مختلفی را در این عرصه و در سامانه

 رانداک برای ارائه خدمت جستجو به پژوهشگران  یهای ا. انواع سامانه21-0جدول 
 توضیح انواع ردیف

ها ها و رسالهنامهصفحه نخست پایان 21تا  75شناختی و دسترسی بدون محدودیت و رایگان به اطالعات کتاب پایگاه اطالعات گنج 7
 د پژوهش خو وجو آگاهی از پیشینهدر نشانی و امکان جست

امکان سفارش بررسی تخصصی پیشینه پژوهش توسط کارشناسان متخصص ایرانداک و ارائه پاسخ نتیجه در  سامانه پیشینه پژوهش 2
 الکترونیکی در قبال پرداخت هزینه  یک نامه رسمی به نشانی

و ارائه  صورت تخصصیامه و رساله بهنامکان سفارش تعیین میزان همانندی یا مشابهت محتوای پروپوزال، پایان سامانه همانندجو 9
 آن در قبال پرداخت هزینه 

ساز سامانه پرسشنامه 4
 )پرسا(

 ها، ساخت و توزیع پرسشنامه امکان دسترسی به انواع پرسشنامه

های علمی نامهاصالح 5
 و فنی

 شناسینند جامعههای تخصصی ماها با نظم الفبایی در هر یک از حوزهای از واژهامکان جستجو در گنجینه

 های مرتبط با کارشانمنبعی برای یادگیری پژوهش و دستیابی به منابع و نمونه پژوهشکار 6
های مستند فهرست 1

 های ایرانداکنام
ها، نام جغرافیایی، نام کتاب های موضوعی مشاهیر و پدیدآوران، نامها در حوزهامکان جستجوی مستندات نام

 ها، و ... نمایشنامه
های تخصصی مانند فرهنگستان ادب فارسی، کتابداری نامهامکان جستجوی کلمه یا عبارت انگلیسی در انواع واژه نامهواژه 8

 و امثال آن 
 راهنمای استناد به منابع فارسی و انگلیسی  نامه ایرانشیوه 3
-راهنمای نگارش پایان 71

 نامه و رساله
 نامه و رسالهی مختلف در پایانهاارائه الگو و راهنمای نگارش بخش

 میلیون مدرک علمی رایگان   711پایگاه تمام متن  Zednee پایگاه زدنی 77

سامانه مصورسازی  72
 پژوهش )مپ(

 امکان جستجو و نمایش فراوانی انجام پژوهش در استان، شهرستان یا شهر خاص در یک نقشه جغرافیایی

دروازه اطالعات  79
علمی، پژوهشی و 

 اورانه ایران )در(فن

نویسی و گزینش، فهرست»ها منابع اینترنتی بر پایه کیفیت و محتوا های اطالعات جایی هستند که در آندروازه
رسانی از تر از فهرستی از پیوندهای اینترنتی و خدمات اطالعشوند. امکان جستجوی بسیار گستردهمی« بندیرده

 و اطالعات با کیفیت های وب پیوندهای اینترنتی به پایگاه
 ها و کشور ...های علمی، مؤسسهجستجوی جایگاه علم، فناوری و نوآوری در ایران ازجمله پژوهشگران، نشریه نما  74
 مشارکت ایرانیان در دانش جهان دانش ایران )دا( 75
ی )شاخص( با امکان جستجوی منابع های پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآورسامانه منابع اطالعات شاخص سامانه شاخص 76

 های پژوهشینامه، رساله، گزارش دولتی، سند ملی، و طرحپایان ها مانند کتاب، مقاله،اطالعات داخلی شاخص
های دیجیتال کتاب 71

 ایرانداک
 های دیجیتال دسترسی به انواع کتاب

 اک امکان اطالع از انواع رویدادهای علمی ایراند رویدادهای علمی 78

ها نامه/ رساله و پیش از نگارش پیشنهاده )پروپوزال( آنسامانه پیشینه پژوهش برای بررسی یکتایی موضوع پایان      
ها با نامه/ رساله برای بررسی همانندی آنشود. ولی سامانه همانندجو پس از نگارش پیشنهاده یا پایانانجام می
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کار وجوی خودهمانندجو پس از دریافت یک نوشته، با جست رود.کار میدیگر به هایها/ رسالهنامهها و پایانپیشنهاده
دهد و با ها و منابع دیگر نشان میها و رسالهنامههای همانند آن نوشته را در پایانمتن مدارک ایرانداک، بخشدر تمام

مانند یک نوشته با هر مدرک، با یک های هکند. بخشکلیک روی هر بخش، کاربر را به نشانی منابع همانند هدایت می
ها هم شوند. منابع همانند نیز با همان رنگ در راست صفحه دیده و اندازه همانندی با آنرنگ جداگانه نشان داده می

دهنده منابع گوناگون هستند و اندازه های گوناگون تنها نشانشود. رنگجا و با همان رنگ نشان داده میدر همان
را  هانامههای دارای همکاری با ایرانداک، امکان دسترسی به متن پایاندهند. بسیاری از دانشگاهشان نمیهمانندی را ن

ام در نکنند. بنابراین عالوه بر امکانات دسترسی شخصی افراد با عضویت و ثبتبرای دانشجویان خود فراهم می
کز در محیط دانشگاه به منابع آن دسترسی خواهند های مشترک این مرهای مختلف، اغلب دانشجویان دانشگاهسامانه

 داشت.   
 
 های الکترونیک موردنیاز. دسترسی به کتاب0-8

ی عمومی هانهاد کتابخانه»توان از ظرفیت های موردنیاز، عالوه بر کتابخانه دانشگاه، میبرای دسترسی به کتاب      
ویت در یک توانند با عضه کتاب، استفاده کرد. دانشجویان میوشش میلیون منبع اطالعاتی ازجملبا بیش از سی« کشور

منظور ینمند شوند. برای اهای عمومی کشور بهرهصورت سراسری، از دریافت امانی کتاب در تمامی کتابخانهکتابخانه به
، استان، شهر و نام «جستجوی کتاب»و در قسمت  l.irwww.samanpتوان با مراجعه به سایت این نهاد به نشانی می

های جستجو کرد. در میان نتایج جستجو، باید کتاب« کلیدواژه یا کتاب موردنظر را»کتابخانه موردنظر را انتخاب و سپس 
نین د. همچرا نوشته و با مراجعه به کتابخانه و ارائه آن، کتاب را دریافت کر« شماره رده کتاب»موردنظر را انتخاب و 

      www.nla.irبه نشانی « کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران»یا سایت  lib.irبه نشانی « لیب»سایت 
توانند برای شناسایی کتاب موردنیاز و احتمااًل ها میهایی هستند که دانشجویان با مراجعه به آناز دیگر فرصت

شرح ها بهشده برخی سایت(. در کنار موارد ارائه7931زاده، ها استفاده کنند )قربانی و حسندارنده از آنهای کتابخانه
ها به هر دو صورت رایگان و با کنند. البته برخی از آنهای رایگان را فراهم میامکان دسترسی به کتاب 27-4جدول 

 کنند. نیک را برای فراهم میپرداخت حق اشتراک خدمات دسترسی به انواع کتاب الکترو
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.samanpl.ir/
http://www.nla.ir/
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 ها برای دسترسی رایگان به کتاب  . انواع سایت20-0جدول 
 توضیح انواع ردیف

کتابخانه الکترونیکی  7
 امید ایران

 های گویا و الکترونیکی با دسترسی به کتاب www.irebooks.comبه نشانی 

  www.parstech.orgبه نشانی  تک پارس 2
  www.downloadbook.orgبه نشانی  دانلودبوک 9
کتاب در روز که در  9اب و مقاله و امکان دانلود تنها میلیون کت 51با بیش از  www.booksc.orgبه نشانی  بوک اس سی 4

 آدرس جدید را خواست.  support@bookmail.orgتوان با ایمیل صورت مسدود بودن، می
 در آن عضو شد. که قبل از استفاده باید  www.nap.eduبه نشانی  نپ 5
  books.google.comبه نشانی  گوگل بوکس 6
  www.gutenberg.orgبه نشانی  گوتنبرگ 1
  gen.lib.rus.ecبه نشانی  جنسیس 8
  digilibraries.comبه نشانی  دیجی الیبراریز 3
  www.bookrix.comبه نشانی  بوک ریکس 71

 شود.فعال می 6-4در محیطی به شکل  books.google.comجستجوگر گوگل بوکس با ورود از نشانی      

 
 . محیط جستجوی گوگل بوکس )موتور جستجوی کتاب در گوگل(6-0شکل 

های مرتبط با آن را جستجو کرد. همچنین توان عنوان موردبررسی خود را نوشت و کتابدر این موتور جستجو می     
های با امکان دانلود رایگان حاصل از این جستجوها را جستجو کرد. کتاب« عنوان کتاب یا نویسنده خاصی»توان می

 به کتابخانه دیجیتال معرفی شده در گوگل اسکوالر، منتقل کرد.   my libraryتوان با گزینه را  می
 
 ریات معتبر و نامعتبر. جستجو و شناسایی نش0-9

ی و علمدانشجویان، اعضای هیئت»سطح اعتبار علمی نشریات کارکردهای مختلفی در تأمین اهداف کاربرانی چون 
 دارد.  22-4به شرح جدول « پژوهشگران

 
 
 
 
 

http://www.irebooks.com/
http://www.parstech.org/
http://www.downloadbook.org/
http://www.booksc.org/
mailto:support@bookmail.org
http://www.nap.edu/
http://www.gutenberg.org/
http://www.bookrix.com/
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 . مالحظات انتخاب نشریات معتبر و متناسب با اهداف 22-0جدول 
 توضیح موارد ردیف

ات التحصیلی با توجه به مالحظبر انتخاب نشریه با اعتبار الزم برای مجوز دفاع از رساله و فارغ تأکید دانشجوی دکتری 7
 دانشگاهی های آموزش دکتری و ضوابط خاص دروننامهآئین

رای مرحله بکسب امتیاز »یا « نامهکسب نمرات تکمیلی پایان»تأکید بر انتخاب نشریه با اعتبار الزم برای  دانشجوی کارشناسی ارشد 2
 دانشگاهی ها و ضوابط خاص درونبا توجه به آئین« مصاحبه دکتری

علمی ای هیئتنامه ارتقاء اعضبا توجه به آئین« کسب امتیاز علمی»تأکید بر انتخاب نشریه با اعتبار الزم برای  اعضای علمی  9
 دانشگاهی و ضوابط خاص درون

های نشریات دارای نمایه»و  7«نشریات داخلی دارای مجوز وزارتین»دو گروه توان به نشریات معتبر علمی را می      
 تقسیم کرد.  29-4شرح جدول به 2«المللیاستنادی بین

 المللی  . انواع نشریات معتبر داخلی و بین24-0جدول 
 توضیح موارد ردیف

نشریات داخلی دارای مجوز  7
 وزارتین

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوریالف( نشریات علمی معتبر دارای مجوز 
 ب( نشریات علمی معتبر دارای مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

های نشریات دارای نمایه 2
 المللیبین

که در زیرمجموعه آن مجالتی که  WoSبا نام اختصاری  Web of Scienceالف( وب آو ساینس یا 
با نام اختصاری « Journal Citeation Report»یا « جی سی آر»شود به فهرست صاحب ضریب تأثیر می

JCR مجالتوارد می( شوندISI) 
 Scopusب( اسکوپوس یا 

        وجود دارند.  24-4شرح جدول در کنار موارد اشاره با برخی نشریات دیگر با محدوده اعتباری خاص به     

 . سایر نشریات علمی با سطح اعتباری محدود   20-0جدول 
 توضیح موارد فردی
پایگاه استنادی علوم  7

 ISCجهان اسالم یا 
یا  «فهرست نشریات معتبر وزارتین»نمایه اختصاصی نشریات کشورهای اسالمی که تنها موارد برخوردار از  
 دارای اعتباری مانند مجوز دفاع از رساله دکتری دارند. « المللیهای بیننشریات دارای نمایه»

ی های تخصصنمایه 2
 9المللیبین

از  «المللینمایه استنادی بین»زمان از المللی نیستند و در صورت برخورداری همهای استنادی بینسطح نمایههم
 شوند. مندی از مواردی چون مجوز دفاع رساله دکتری برخوردار میاعتبار بهره

علمی باالتری باشد، به همان میزان اعتبار مقاله و به هر میزان که نشریه منتشرکننده مقاله نویسنده دارای اعتبار       
رود و مقاله تعداد خواننده و استنادات بیشتری پیدا خواهد کرد. برای شناخت مجالت معتبر علمی نویسنده آن باال می

« دننمایه ش»المللی های ارزیابی مجالت علمی بینهای مختلفی وجود دارد. یکی از راهها راهو ارزیابی کیفیت آن
 و امثال آن است. ISIاسکوپوس، »سازی معتبری چون های نمایهتوسط پایگاه

 
 . نشریات علمی معتبر وزارتین0-9-0

 توان در تارنمای رسمی دو دستگاه مورداشاره دریافت کرد.راحتی میاین نشریات را به

                                                           

 است. « بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»و « علوم، تحقیقات و فناوری». منظور نشریات معتبر دارای دو وزارتخانه 7
2.  International Citation Indexes  
3.  International Special Indexes 



  

 

 

 مبانی جستجو برای پژوهش ۸۸۵

 گذاری پژوهشیی و سیاستریز: در تارنمای دفتر برنامه.  فهرست نشریات علمی معتبر وزارت عتف0-9-0-0
قابل دسترسی است. « https://rppc.msrt.ir/fa/download/category/208»وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نشانی 

با درجات « ترویجی-علمی»و « ژوهشیپ-علمی»دو نوع نشریه  به 7938در آخرین فهرست این نشریات مربوط به سال 
نامه آموزشی دوره دکتری، تنها با چاپ مقاله در بر اساس آیین« دفاع از رساله دکتری»شود. مجوز اعتباری اشاره می
مربوط به « 7-9»نامه ارتقا و فرم مخصوص آن در ماده است. همچنین در آئین« پژوهشی-علمی»نشریات با اعتبار 

با سقف امتیازات باال و بدون محدودیت در نظر « پژوهشی-علمی»شده در نشریات با اعتبار رشمقاالت چاپ یا پذی
با امتیازی بسیار « 9-9»در ماده « ترویجی-علمی»شده است. این در حالی است که مقاالت در نشریات با اعتبار گرفته

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، همه بنابر ابالغ  7938محاسبه است. از سال کمتر و سقف امتیازی مشخص، قابل
ا موردتوجه هشده از ارزیابیو پس از ارزیابی کمیسیون نشریات بر اساس امتیاز کسب« علمی»نشریات با عنوان کلی 
ونه دیگری گبندی نشریات، فرصت کسب امتیاز بهترتیب پس از اعالم نتایج ارزیابی و رتبهاینقرار خواهند گرفت. به

ح ها و اصالهای مورداشاره، مورد استناد قرار خواهند گرفت. نتایج این ارزیابینامهه بنا بر اصالح آیینخواهد بود ک
 صورت نگرفته است.   7933های مربوطه تا پایان ویراست هفدهم کتاب در تیرماه نامهآیین

مای بانک اطالعات در تارن. فهرست نشریات علمی معتبر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: 0-9-0-2
 دسترسی است. قابل« https://journals.research.ac.ir»نشریات علوم پزشکی کشور به نشانی 

 
 المللیهای بین. نشریات دارای نمایه0-9-2
های دلیل تغییرات متعددی که در سالبه (: ISI)مجالت « WoS». مجالت نمایه شده در وب آو ساینس یا 0-9-2-0

های در اسامی و معرفی اینگونه مجالت وجود دارد که باعث شده تا اخیر در صاحبان این مؤسسه ایجادشده چالش
 مجموعه مؤسسه اطالعات»بشناسند. این نام برگرفته از عنوان اولیه مؤسسه یعنی « آی اس آی»اغلب آن را با همان نام 

سازی مستندات علمی سنجی و نمایهبا تمرکز روی علم ISIاست. مؤسسه اطالعات علمی یا « ISIار اختصیا به 7علمی
 9«رویترز  تامسون»این مؤسسه توسط مؤسسه علمی  7332تأسیس شد. در سال  2«یوجین گارفیلد»توسط  7361در سال 

تامسون »معرفی کرد.  5«مپسون علمیتا»شناخته شد و در ادامه خود را  4«تامسون آی اس آی»عنوان خریداری و به
این مؤسسه  2176امتیاز این مؤسسه را به چند شرکت سهامدار خصوصی فروخت. از سال  2176در سال « رویترز
گذاری و عنوان با ادغام به یک مؤسسه سرمایه 2173کار خود را دنبال کرد و در سال  6«تیو آنالیتیککالری»بانام  

 دهد. را ارائه می 25-4دماتی به شرح جدول محصوالت و خ« تیوکالری»
 

                                                           
1.  Institute for Scientific Information (ISI) 
2.  Eugene Garfield 
3.  Thomson Reuters 
4.  Thomson ISI 
5. Thomson Scientific  

6. Clarivate Analytics 

https://rppc.msrt.ir/fa/download/category/208
https://journals.research.ac.ir/
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 تیو. انواع محصوالت و خدمات شرکت کالری25-0جدول 
 توضیح انواع ردیف

7 Web of 
Science Group 

ها، مؤسسات پژوهشی دولت و خصوصی و ناشران ای به پژوهشگران، دانشگاهدهنده محصول و خدمات حرفهارائه
 و امثال آن اشاره کرد.« پابلون»، «آرسیجی»، «اندنوت»، «پلتفرم وب آو ساینس»ازجمله 

2 Cortellis ها گیری در چرخه تولید دارو و دستگاهای از اطالعات مربوط به علوم زندگی برای تصمیممجموعه 
9 Derwent شدهوتحلیل اختراعات ثبتمحصوالت و خدمات بانک اطالعاتی مورداستفاده برای جستجو و تجزیه 

4 CompuMark یا عالئم تجاری جدید و نظارت بر عالئم تجاری موجود  شده برای ارزیابی مارکخدمات اطالعاتی ارائه 

5 MarkMonitor افزار و خدمات اختصاصی برای ثبت و مدیریت اوراق بهادار نام دامنه و محافظت از نام تجاری آنالیننرم 

6 Techstreet های الکترونیکی و چاپیحلا و ابزارهای مدیریتی برای سازگاری با راهاستانداردهای صنعت مهندسی، کده 

سایتی است که دسترسی مبتنی بر اشتراک به چندین پایگاه داده و اطالعات مربوط وب« WoS»وب آو ساینس یا      
اد در علم تنی بر استنکند. این پایگاه مببه استناددهی به مقاالت، نشریات و پژوهشگران را به شکلی جامع فراهم می

طور که در ها، و غیره است. همانها، چکیدهعنوان ارتباط بین اقالم پژوهشی مشابه مانند مقاالت مجالت، همایشبه
شده و ، ارائه گزارش ساالنه از مجالت مورد استناد واقع«آو ساینسگروه وب »شود یکی از خدمات جدول دیده می
صورت ساالنه، فهرست نشریات دارای اعتبار نمایه شده به« JCRآر یا سیجی»ن است. آمده از آدستضریب تأثیر به

 های بیشتری که در نمایه کردن مجالت دارد،گیریدلیل سختکند. این پایگاه بهها را اعالم میو میزان ضریب تأثیر آن
 ها در رابطه با نشریاتبرخی دانشگاه گیرد. به همین دلیلها قرار میازنظر کیفی در سطح باالتری از سایر نمایه

 . شناسندرا برای صدور مجوز دفاع از رساله به رسمیت می« آرسیجی»المللی، تنها مجالت موجود در فهرست بین
صورت به« www.scopus.com»پایگاه اسکوپوس به نشانی . فهرست نشریات نمایه شده در اسکوپوس: 0-9-2-2

کند. اسکوپوس یک نمایه استنادی روز میدهد و لیست مجالت خود را بهارزیابی قرار می ساالنه مجالت علمی را مورد
است. اسکوپوس شامل « علوم زیستی، علوم اجتماعی، فیزیک و شیمی»و در علوم مختلف مانند  7«الزویر»مربوط به 

ی در هر دو پایگاه شود. اغلب نشریات معتبر علممی« هامجالت، نشریات دانشگاهی و کتاب»سه بخش کلی 
است. برای اطمینان از وجود « کالریتو»شوند. این پایگاه از رقبای جدی مؤسسه نمایه می« آرسیجی»و « اسکوپوس»

ها مانند سایت ژورنال هاب استفاده کرد و توان از برخی سایتعنوان یک نشریه در فهرست مجالت اسکوپوس، می
 شده، وارد صفحه اطالعات مجله شد. ر کادر مشاهدهمجله مدنظر د ISSN با واردکردن شماره

 
 ISC. پایگاه استنادی علوم جهان اسالم یا 0-9-4

ها و مؤسسات تحقیقاتی کشورهای اسالمی تأسیس شد. از و با تأکید بر همکاری دانشگاه 2118این پایگاه از سال 
ی این پایگاه را عنوان یک مؤسسه شورای گسترش آموزش عالی در وزارت علوم، تحقیقات و فناور 7981سال 

به شرح  ISCبرداری از انواع خدمات اکنون کلیه کشورهای اسالمی امکان بهرهپژوهشی مستقل به رسمیت شناخت. هم
 را خواهند داشت.  21-4جدول 

 
                                                           
1. Elsevier  
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 به کشورهای اسالمی ISC . انواع خدمات پایگاه استنادی علوم جهان اسالم یا 21-0جدول 
 تانواع خدما ردیف

های مختلف برای ایجاد یک شبکه علمی در های موضوعی و به زبانکلیه کشورهای اسالمی در تمام حوزه« سازی نشریات معتبرنمایه» 7
 جهان اسالم

 ارزیابی مستمر نشریات با هدف ارتقاء شبکه علمی کشورهای اسالمی 2
ها و نقاط قوت و ضعف منظور اطالع از شکافهای اسالمی بهخصوص کشورپایش مستمر جایگاه علمی کشورهای مختلف دنیا و به 9

 های مختلف علمیکشورهای اسالمی در حوزه
 های مصوبهای دنیا، کشورهای اسالمی و نیز کشور بر اساس شاخصبندی و ارزیابی دانشگاهرتبه 4
های ارتقاء اثربخشی های اسالمی و برگزاری کارگاههای کشورهای مختلف در حوزه علم و فناوری کشورها و نیز دانشگاهتهیه گزارش 5

 ها و مؤسسات پژوهشیپژوهش در دانشگاه

 
 . شناسایی نشریات نامعتبر و تقلبی0-9-0

ار تواند باعث هویت و اعتبمقاله تولید علمی پژوهشگر است که در صورت چاپ در یک نشریه دارای اعتبار علمی می
اپذیری نقاله در نشریات نامعتبر به اعتبار اساتید و خود دانشجو، لطمات جبرانپژوهشگر و سازمان او باشد. چاپ م

کند. با توجه به تأکید بر چاپ مقاله در نشریات پژوهشی برای کسب مجوز دفاع دانشجوی دکتری و ارتقاء وارد می
اشاره  28-4شرح جدول های مختلفی اقدام همچون مواردی به اساتید دانشگاهی، متأسفانه برخی سودجویان به روش

 شود.المللی دیده میکرد. این چالش بیشتر برای نشریات نمایه شده بین
 . انواع مجالت نامعتبر 28-0جدول 

 توضیح انواع ردیف
مجالت فهرست  7

 7سیاه
وزارت بهداشت، درمان و »، «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»های رسمی مانند نشریاتی که از دیدگاه دستگاه

 شوند. رسماً نامعتبر اعالم می« های کشوردانشگاه»و « وزش پزشکیآم
مجالت جعلی یا  2

  2هایجک
ای و سایر اطالعات شناسنامه ISSNهای کپی یا جعلی از روی مجالت معتبر که از عنوان، سایتمجالت با وب

 هزینه  صورت آنالین و در قبال دریافتمجالت معتبر و با هدف دریافت و چاپ مقاالت به
مجالت یا ناشرین  9

 9یغماگر
کنند. این امر باعث کاهش بدون فرایند داوری علمی و دقیق و فقط با دریافت هزینه مقاله را پذیرش و چاپ می

 شود. کیفیت در ازای کسب منافع مالی می

أثیر های مختلف و ضریب تالمللی و چگونگی نمایه شدن آن در پایگاهبرای شناسایی اعتبار مجالت داخلی و بین     
مراجعه    http://impactfactor.irتوان به سامانه اعتبارسنجی مجالت علمی با نشانی الکترونیکی شده برای آن میتعیین

 (. 1-4نشریه را درج کرد )شکل  ISSN و شماره

                                                           
1.  Black list Journal 
2.  Fake & hijacked Journals 
3.  Predatory Journals/Publishers 

http://impactfactor.ir/
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 impactfactor.irجالت علمی . صفحه ورود سامانه اعتبار سنجی م1 -0شکل 

توان وضعیت نمایه و اعتبار مجله را دید. برای نمونه با شماره پس از ورود کدمعرفی شده در کادر جستجو می     
ISSN  شود.  نمایش داده می 8-4یک نشریه اطالعاتی به شرح شکل 

 
 امانه اعتبارسنجی مجالت علمی های یک نشریه در گزارش س. نتایج بررسی وضعیت اعتبار و نمایه8-0شکل 

 شود. در هریکترتیب از باال به پایین توضیح داده میبه 8-4شده در شکل انواع موارد نمایش داده 23-4در جدول      
شود و در صورت وجود های تکمیلی نمایش داده میدر انتهای جمله گزارش« یافت شد»ها در صورت وجود از ردیف

 نشریات مورداشاره نبودن تأکید دارد.  به فهرست« یافت نشد»
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 نمایش در سامانه اعتبارسنجی مجالت  . انواع اطالعات درباره نشریات قابل29-0جدول 
 توضیح انواع ردیف

 امتیاز آن دهنده مورد تأیید بودن وزارتین و نوع نشریه و صاحبنشان تأیید وزارتین 7
 ها مثبت است. ربوط به وزارتین و دانشگاهنبودن نشریه در این فهرست م فهرست سیاه 2
 ها مثبت است.نبودن نشریه در این فهرست مربوط به وزارتین و دانشگاه فهرست هایجک 9
 در این فهرست بودن حکایت از درجه اعتبار باالی نشریه دارد.  JCRنمایه  4

5 Master 
Journal List 

 ای نمایه شدن در مؤسسه تامسون رویترز فهرست نشریات متقاضی و در نوبت قرارگرفته بر

6 Scopus های استنادی با محوریت الزویر و رقیب ترین پایگاهاز بزرگWOS (ISI )سابق 
1 1DOAJ  راهنمای مجالت با دسترسی آزاد به نشانی«http://doaj.org »ی هابا تعداد زیادی از مجالت رایگان در حوزه

 مختلف علوم و اغلب به زبان انگلیسی و امکان جستجو و مرور در مجالت و مقاالت 
8 PubMed ای علوم ههای آزاد با دیتابیس مدالین و حاوی اطالعات بیبلیوگرافی پژوهشی برای تمام رشتهترین پایگاه دادهمهم

 شناسی با امکان دسترسی رایگانپزشکی و زیست
3 ISC یگاه استنادی کشورهای اسالمی نمایه شده در پا 

 91-4شرح جدول توان از راهبردهایی بهمیهای اعتبار سنجی سامانهبرای تشخیص نمایه بودن یک نشریه      
 استفاده کرد. 

  های مرتبط نمایه بودن یک نشریه در سامانه . راهبردهایی برای تشخیص41-0جدول 
 توضیح ردیف

 “ ”Sport Management Review: مانندل واردکردن نام نشریه در گوگ 7
 “ ”ISSN: 1441-3523مجله در گوگل به این شکل:  ISSNواردکردن  2
  http://impactfactor.ir  استفاده از موتورهای جستجویی مانند  9

المللی باید در هنگام ورود و بارگذاری مجالت بین ویژه در خصوصبعد از اطمینان از وضعیت نمایه مجالت به     
 مطمئن شد.  97-4روی تارنمای اختصاصی نشریه از جعلی و تقلبی نبودن با اقداماتی به شرح جدول 

 . انواع اقدامات برای شناسایی نشریات جعلی و تقلبی  40-0جدول 
 توضیح اقدام ردیف

 +   hijackedرت ساده اسم نشریه با  صوجستجوی عنوان مجله در گوگل یا به جستجو 7
 (http://whois.comها جدید و حداکثر یک تا دوساله )در سایت سایتزمان ثبت دامنه اغلب این وب ثبت دامنه 2
 دهند.(چاپ )مجالت معتبر اغلب بدون کامنت داوری پذیرش نمی عدم داوری و مطالبه سریع هزینه واکنش نشریه 9
 های آماده خریداری و دارای چند گزینه ساده مانند آرشیو و تماس با ما لب دارای تمپلیتاغ ظاهر تمپلیت 4
 دارای ضریب تأثیر اغلب دارای سابقه و آرشیوی از مقاالت گذشته   ISIمجله  بررسی آرشیو 5
 جستجوی عناوین مقاالت آرشیوی و اطمینان از چاپ نشدن مقاالت در مجالت دیگر  محتوای آرشیو 6
 شده در دانشگاهش )اغلب ایمیل غیردانشگاهی(جستجو با نام ادیتور و مطابقت ایمیل ادیتور با ایمیل معرفی کنترل ادیتور  1
 های معتبر دیگر سایتسازی و کنترل با لینک در تغییر و مشابهحرف نشانی سایت برای عدمبهکنترل حرف کنترل نشانی  8
 جای بارگذاری مقاله روی سایت میل بهاستفاده از ای دادن ایمیل  3
 مشورت با اساتید دارای سابقه چاپ مقاله در مجالت معتبر و مشابه  مشورت 71

                                                           
1. Directory of Open Access Journal  

http://doaj.org/
http://impactfactor.ir/
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ر های دانشجو و پژوهشگاغلب این مجالت بعد از مدتی با شکایت صاحبان اصلی مجله، بسته خواهد شد و هزینه     
شود. عالوه بر نشریات تقلبی، پژوهشگران باید دار میزمانش خدشهاز بین خواهد رفت و از آن بدتر، اعتبار او و سا

ای هزنند. برخی از ویژگیها هم به اعتبار پژوهشگر و سازمانش لطمه میمراقب نشریات یغماگر هم باشند زیرا آن
 مرور کرد. 92-4شرح جدول توان در قالب یک فهرست کنترل بهمشترک را می

 مجالت یغماگر لیست تشخیص. چک42 -0جدول 
 دنبال چه باشیم؟ به چیزی را چک کنیم؟چه ردیف

 اطالعات تماس سایت ژورنال تمام اطالعات را ارائه کرده و دارای آدرس معتبر است؟ آیا وب 7
 (Scopeدامنه کار ژورنال ) ای و دارای فیلدهای متعدد و نامرتبط است؟ آیا حوزه فعالیت ژورنال چند رشته 2
 ها هیئت تحریریه و ارتباط با یکی از آن ئت تحریریه شامل متخصصین شناخته با آدرس ارتباطی الزم است؟ آیا هی 9
 رویه پرداخت هزینه و مبلغ آن گیرد؟ آیا ژورنال از نویسنده هزینه می 4
 بررسی کیفیت مقاالت آن و مشورت با اساتید کیفیت مقاالت منتشرشده در نشریه چگونه است؟ 5
 (Peer Review) ترازیفرایند داوری هم شده است؟ سایت ژورنال توضیح دادها فرایند داوری توسط وبآی 6
 impacfactor.irبررسی در سایت  شده است؟ های معتبر پوشش دادهآیا ژورنال توسط نمایه 1
 impacfactor.irبررسی در سایت  سایت معتبر هستند؟آیا ضرایب اعتبارسنجی در وب 8
 دهنده های پوششبررسی نمایه شده است؟ ارائه ICV»7»آیا شاخص مبهمی نظیر  3
 برخورداری از سیاست سلب اعتبار مقاله را بیان کرده است؟ 2طور شفاف سیاست سلب اعتبار نشریهآیا ژورنال به 71
 ی و چاپکوتاه نبودن غیرمعمول زمان داور شده است؟زمان داوری و چاپ مقاله اعالمآیا مدت 77
 نامه ایمیلی ها و ترجیحاً دعوتکنترل ایمیل آیا ایمیل ژورنال، سردبیر و اعضا، متعلق به ژورنال یا مؤسسه دانشگاهی است؟ 72
 کنترل موضوعات برجسته شده در سایت کند؟به هر مقاله را برجسته می Doiیا دادن  ISSNداشتن معمول  آیا ویژگی 79
 بررسی داوران معرفی شده  کار، ناشناخته و با تعداد مقاالت کم منتشرشده هستند؟.آیا داوران آن تازه 74

 
 هاهای اطالعاتی دانشنامه. پایگاه0-01

شوند. شکل عمومی دارای تنوع موضوعی ها به دو شکل عمومی و تخصصی منتشر میالمعارفها یا دائرهدانشنامه
صی خود های معتبر حوزه تخصخصصی است. هر فرد باید دانشنامهبیشتر و نوع تخصصی با تمرکز در یک موضوع ت

 های پرطرفدار عمومی معرفی شده است. برخی از دانشنامه 99-4ها استفاده کند. در جدول را شناسایی و از آن
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

های یغماگر مورداستفاده های پر ابهام ارزیابی مجالت است که اغلب توسط ژورنالیکی از شاخص« Index Copernicus Value= ICV». نمایه 7
 گیرد. قرار می

در مجالت بر این امر تأکید دارد که در صورت مشخص شدن چاپ مقاله در نشریه دیگر به  «retraction policy» . سیاست سلب اعتبار نشریه یا 2
 شود.شده و در نشریات آنالین از دسترسی حذف میناختهعنوان منبع دانش نامعتبر ش
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 های پرطرفدار عمومی   . برخی دانشنامه44-0جدول 
 توضیح انواع ردیف

های مختلف برای عموم جامعه و به نشانی با سطوح سواد متفاوت در زبانتوسط عموم جامعه  پدیاویکی 7
www.wikipedia.org  

  portal.nlai.irحوزه موضوعی به نشانی  91مقاله فارسی در  211با بیش از  زمیندانشنامه ایران 2
  awiki.irبه نشانی  دانشنامه آزاد پارسی 9
  www.cgie.org.irبه نشانی  المعارف بزرگ اسالمیدائره 4
  www.britannica.comبه نشانی  بریتانیکا 5
  www.iranicaonline.orgشناسی به زبان انگلیسی به نشانی با تأکید بر محتوای ایران ایرانیکا 6
  www.infoplease.comبا تأکید بر اطالعات عمومی به نشانی  اینفوپلیز 1
  www.encylopedia.comهای مختلف به نشانی با تأکید بر اطالعات عمومی در حوزه اینسایکلوپدیا 8

 
 . الگوهای مؤثر مطالعه منابع جستجو شده0-00

کلی شویژه فرد پژوهشگر است. پژوهشگر باید بتواند بهمهارت خواندن یکی از ملزومات کلیدی برای هر انسان و به
 ها تشخیص داده و استخراج کند. را در درون آن ورانه، منابع جستجو شده را مطالعه و نیازهای اطالعاتی خودبهره

د تر آن است که وقتی فرها، ابزار خواندن هستند اما مهمخواندن صحیح، نیاز به تفکر و درک پیام نویسنده دارد. واژه
واندن خ خواند بر معنای فراتر از واژه تمرکز کند تا بتواند منظور نویسنده را بفهمد. توانایی و مهارت درمتنی را می

های دهد. در خواندن روش صحیح مطالعه اهمیت دارد و متأسفانه در نظامامکان مطالعه مفید و مؤثر را افزایش می
 توانشوند. بامطالعه مؤثر و مهارت مناسب در خواندن میخوبی آموزش داده نمیهای صحیح مطالعه بهآموزشی، روش

وجب روانی در خواندن، کاهش زمان مطالعه، افزایش میزان یادگیری، بر ضعف ذاتی حافظه غلبه کرد. مهارت خواندن م
شود. مهارت خواندن بر رمزگشایی و درک مطالب نوشتاری سازی یادآوری مینگهداری بیشتر مطالب در حافظه و آسان

 ت.شده اسمعرفی 94-4ترین زمان ممکن تأکید دارد. انواع سرعت خواندن با توجه به هدف در جدول در سریع
 . انواع سرعت خواندن متناسب با هدف40-0جدول 

 توضیح انواع خواندن ردیف
 برای یافتن مراجع و به دست آوردن نکات مهم یک مقاله یا کتاب مناسب سطحی 7
 آوری اطالعات با مصارف فوری منظور جمعبرای دوباره خوانی مطالب آشنا و به تندخوانی 2
 ها با مفاهیم اصلی الت، توجه به جزئیات و مرتبط ساختن آنبرای یافتن پاسخ به سؤا عادی 9
 شدهبرای درک دقیق محتوا و یادگیری به ترتیب جزئیات و تکمیل مفاهیم از پیش آماده با دقت 4

پایه و « رکد»کند. جستجو با مطالعه مؤثر به درک و انتخاب بیشترین مطلب موردنیاز با کمترین عالئم کمک می      
خواندن است که با عمیق شدن و شناخت مفاهیم پایه در حوزه موردمطالعه، زمینه بیشتری برای آن فراهم اساس 

 شود. می
 
 

http://www.wikipedia.org/
http://www.cgie.org.ir/
http://www.britannica.com/
http://www.iranicaonline.org/
http://www.infoplease.com/
http://www.encylopedia.com/


 

 

 ۸۲۲ مرجع پژوهش

 . مدیریت اطالعات حاصل از جستجو0-02
آوری اطالعات حاصل از جستجو، ساماندهی و مدیریت مناسب آن است. ترین اقدامات پس از جمعیکی از مهم

ب ها و در جای مناستوان به شکل مناسب از آنآوری و انباشته شود، نمیور نامناسبی جمعطکه اطالعات بهدرصورتی
آوری حاصل از استفاده کرد. به همین منظور پژوهشگران الگوهای متفاوتی برای ثبت و ساماندهی اطالعات جمع

 شده است. ارائه 95-4ها در جدول ترین آنجستجوها خواهند داشت که برخی از مهم
 های ساماندهی اطالعات حاصل از جستجو. انواع روش45-0دول ج

 توضیح انواع  ردیف
 هابندی موضوعی آنبرداری با قلم و کاغذ و طبقهیادداشت نویسیفیش 7
 های جداگانه های جداگانه یا در یک فایل و فصلبرداری و ساماندهی در قالب فایلکپی برداریکپی 2
 برداری ابوریحانافزار فیشو نرم EndNoteافزارهای تخصصی مدیریت اطالعات مانند استفاده از نرم افزارهای تخصصینرم 9

های مثبت و منفی خود را دارد و تا حد زیادی بستگی به میزان تسلط پژوهشگر ها ویژگیهرچند هر یک از روش       
ار را وری کهای کاربردی و تخصصی در این رابطه، بهرهافزاررسد آشنایی و تسلط بر نرمها دارد، اما به نظر میبه آن

 دهد. تا حد زیادی افزایش می

 

 WORDافزار . استفاده از نرم0-02-0
افزاری رایج مایکروسافت آفیس و از بهترین ابزارها برای تایپ متن و مدیریت های بسته نرمافزار ورد از زیرمجموعهنرم

افزار تا حدی است که برای شناخت کامل آن به یک منبع جداگانه نیاز ین نرمهای گسترده ااطالعات است. قابلیت
 گیرد. برخی ازاستفاده برای پژوهشگر در جستجو موردتوجه قرار میترین کاربردهای قابلاست اما در اینجا مهم

 شده است. ارائه 96-4افزار ورد در جدول ترین نکات برای کار با نرممهم
 افزار ورد در مدیریت اطالعات حاصل از جستجو ت مهم برای کار با نرم. نکا46-0جدول  

 توضیح نکته  ردیف
 ها نشوید. ریختگی نوشتههمترجیحاً با یک نسخه تمام مطالب را ساماندهی کنید تا دچار چالش به یکدستی 7
 خیره کنید. ویژه ایمیل خود ذشده را در کامپیوتر، فالش بههر بار متن تایپ ذخیره کردن 2
 پس از هر بار تغییرات در فایل، آن را با عنوان یا شماره یا تاریخ جدید مشخص کنید.  تمایز تغییرات 9
 آوری و ساماندهی اطالعات بدون سردرگمیهای منظم برای جمعبندیها و حتی فصلها، فایلتهیه پوشه بندیپوشه 4
 نازنین استفاده شود. ند بی لوتوس و بیهای مناسب و رایج ماناز فونت فونت مناسب 5
استفاده کنید. در قسمت  Advancedو بعد  Optionو گزینه  Fileبرای نوشتن فارسی و انگلیسی اعداد از منوی  شکل اعداد 6

show document content  سه کادر اولField shading  را در وضعیتWhen selected  دومNumeral 
 قرار دهید.   Arabicرا در وضعیت  Month namesسوم  و Contextرا در وضعیت 

 Shiftزمان دو کلید داشتن هماگر قصد فارسی کردن شماره صفحه را دارید، شماره یک صفحه را انتخاب و ضمن نگه شماره صفحه 1
 کلید را فشار دهید. در صفحه Shiftبا دست دیگر، کلید دیگر  Ctrlو 

ادی های پیشنهتوان با راست کلیک و انواع گزینهدن هر نوع متن از محیط دیگر در محیط جدید ورد میبرای چسبان کپی و چسباندن 8
 شده در صفحه موجود، عمل چسباندن را انجام داد.  یا به شکل فونت مقصد یا فونت انتخاب

 ددی وجود دارد.است که در قسمت نوارابزار آن ابزارهای متنوع و متع 1-4ای به شکل محیط ورد صفحه     
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 . محیط کلی یک صفحه ورد1-0شکل 

شود، ابزارهای متعددی وجود دارد که کارکرد برخی از افزار مشاهده میطور که در بخش نوارابزار این نرمهمان       
 معرفی شده است.  91-4ها برای پژوهشگر در جدول ترین آنمهم

 فزار ورداترین ابزارهای نرم. برخی از مهم41-0جدول  
 ابزارها نوار منو ردیف

7 Home Clipboard ( ،)امکان برش و کپی و چسباندنFont دار، )امکان انتخاب نوع، سایز، ضخیم شدن، ایتالیک، زیرخط
گذاری، فاصله چین، شمارهچین، وسطچین، راست)امکان تنظیم چپ Paragraphرنگ و هایالیت کردن فونت(، 

)امکان جستجو،  Editing)امکان انتخاب انواع سبک نوشتاری( و  Stylesها(، اراگرافها و امثال آن برای پخط
 جایگزینی کلمات و انواع انتخاب متن( 

2 Insert Pages  ،)امکان ایجاد جلد، صفحه خالی و جداسازی صفحات(Tables  ،)امکان رسم جدول(Illustrations 
)ایجاد  Comments)ایجاد انواع لینک در داخل متن(،  Links، )امکان انتقال یا ترسیم تصویر، شکل، نمودار(

)امکان  Textگذاری در سرصفحه و زیرصفحه(، )نگارش و شماره Header& Footerیادداشت یا نظر دادن(، 
 )امکان انتخاب انواع نمادها و معادالت(.   Symbolsانتخاب الگوهای نوشتاری و دسترسی سریع به نوشته(، 

9 Design Document Formatting آرایی در نوشتار(،)انتخاب انواع الگوهای صفحهPage Background  امکان انتخاب(
 Layoutو  Designزمینه صفحه(، در صورت فعالیت داخل جدول دو منو با عناوین واترمارک، رنگ و حاشیه در پس

 شود. ارائه می Table Toolsکار روی جدول و با عنوان کلی ویژه

4 Layout Page Setup  ،ایجاد حاشیه برای صفحه، انتخاب جهت عمودی یا افقی صفحه، انتخاب سایز صفحه برای چاپ(
)امکان دورچین  Arrange)امکان تنظیمات پاراگراف(،  Paragraphتعداد ستون نگارش و تعداد خط در صفحه(، 
 دیگر موارد( زمینه یا جلو زمینه و کردن متن پیرامون عکس، بردن تصاویر به پس

5 References Table of Cintents ها(، روزرسانی محتوای آن)ایجاد جدول، انواع تغییرات، دادن عنوان و بهFootnotes  دادن(
 Captionsهای مختلف(، )استناددهی به روش Citation & Biblographyزیرنویس، داخل کردن با اندنوت(، 

 شکل(، )ساختن عنوان برای جدول و معادله و 
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6 Index ها برای ساخت نمایه موضوعی و نمایه نویسندگان در  انتهای کتاب 
1 Review Proofing  ،)امکان ویرایش امالی انگلیسی، شمارش کلمات متن(Comments  امکان ثبت یادداشت یا پیشنهاد(

 ایش آن با رنگ قرمز()امکان مقایسه متن ویرایش شده با اصلی و نم Compareروی کلمه با عبارات خاص(، 

8 View های مختلفامکان تنظیم مشاهده صفحه به شکل 
3 ACROBAT اف دیامکان تبدیل ورد به پی 

و ابزارهای استناددهی در قسمت    Referencesافزار برای پژوهشگران بخش های مهم این نرمیکی از بخش     
Citatation & Biblography  است.  8-4به شرح شکل 

 
 افزار ورد . قسمت استناددهی در نرم8-0شکل 

را انتخاب کرد. « ، شیکاگو، هاروارد و امثال آنAPA»های استناددهی مانند توان یکی از سبکمی Styleدر قسمت      
 شود. نمایان می 3-4تصویر شکل  …Add New Sourceو سپس انتخاب  Insert Citationبا کلیک روی گزینه 

 
 منظور استناددهیدر محاوره برای ایجاد منبع جدید به. کا9-0شکل 

نوع منبع )کتاب یا مقاله(، و در ادامه نام نویسنده و در صورت بیش از یک نویسنده  Type of Sourceدر قسمت      
شود. پس از ورود اطالعات کتابشناختی، باید نهایی می Okو سپس سایر اطالعات مشخص و با کلمه  Editبا گزینه 

تناسب در حین نگارش و استفاده از مطالب مختلف در حین جستجو استناد یا ارجاع داد. برای این منظور در هر به
شود تا منابع واردشده مشخص و با انتخاب آن عمل ارجاع کلیک می Insert Citationنقطه موردنظر روی گزینه 

توان فهرست مآخذ را در رفرنس می Insert Biblographyو انتخاب  Biblographyصورت گیرد. با کلیک روی گزینه 
 ورد نمایش داد. 

    
 EndNoteافزار .   استفاده از نرم0-02-2

Thomson Reuters EndNote افزارهای مدیریت اطالعات و استناد در روند پژوهش ترین نرمیکی از بهترین و جامع
 Endnoteان، به کاربران خود عرضه کرده است. جهت سهولت کار پژوهشگر Thomson Scientificاست که شرکت 
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کمک بسیار مؤثری در زمینه مدیریت مستندات، نوشتن مقاالت علمی و نشر مقاله بر اساس استانداردهای مختلف 
تواند در ته میطور پیوسالمللی است. این برنامه به برنامه کتابخانه شخصی نیز معروف است. پژوهشگر بهناشرین بین

 «گوگل اسکالر، ساینس دایرکت، الزویر، پاب مد، پروکوست، جی استور، ابسکو و امثال آن»ی کتابشناختی در هاپایگاه
اف )در صورت موجود دیهای پیها را همراه با فایلجستجو و منابع موردنظر را انتخاب و اطالعات کتابشناختی آن

باشد تنها با واردکردن  DOI اف مقاله دارایدیایل پیکند. چنانچه فبودن( با یک کلیک ساده وارد کتابخانه شخصی 
گر عالوه پژوهششود. بهطور خودکار در فیلدهای مخصوص آن وارد میآن فایل، تمامی اطالعات کتابشناختی اثر به

ای هصورت دستی وارد این کتابخانه کند. یکی از ویژگیتواند اطالعات کتابشناختی منابعی را که در منزل دارد بهمی
ام نام اثر، نام مؤلف، سال تألیف اثر، ن»های مختلفی نظیر افزار امکان جستجوی منبع بر اساس کلیدواژهممتاز این نرم

افزار دارای فرمت کتابشناختی مجالت مختلف و امکان تنظیم منابع مقاله مطابق با است. این نرم« انتشارات و امثال آن
 فرمت مجله دلخواه را دارد.  

دهی آن در درون فایل ورد است. به این معنا که پس از افزار قابلیت ارجاعتوجه این نرمهای جالبیکی از ویژگی     
نگام شود. در هافزار ورد فعال میصورت خودکار بروی نرمافزار بهافزار بروی رایانه شخصی، آیکون این نرمنصب نرم

جو و شوید. پس از جستکون موردنظر وارد کتابخانه شخصی خود مینامه خود با کلیک بروی آیتایپ مقاله یا پایان
صورت خودکار در درون فایل به« ارجاع در هنگام نگارش»انتخاب منبع موردنظر خود در کتابخانه با انتخاب گزینه 

ردازد. پمتن میفرض به ارجاع دهی در درونشده پیشورد در حال تایپ و در مکان استقرار نشانگر با فرمت انتخاب
که در همان زمان در انتهای فایل ورد   (Chamsky, 1965:22)شود برای نمونه در انتهای پاراگراف موردنظر نوشته می

 شود: طور کامل و به این شکل نوشته میاطالعات کتابشناختی این اثر به
 Chomsky, Noam. 1965. Aspects of the Theory of Syntax.MIT Press. 

یرد. گمتنی به ترتیب فهرست منابع پایانی مقاله یا کتاب یا رساله نیز شکل میامه دادن روند ارجاعات درونبا اد     
از  EndNote Web افزار از اینترنت قابل دانلود است. نسخه تحت وب این برنامه با عنوانهای این نرمبرخی نسخه

ترین قابلیت این نسخه امکان ران قرارگرفته است. مهمصورت رایگان در دسترس کارببه ISI طریق پایگاه اطالعاتی
های توان دادهراحتی میافزار بهاتصال به اینترنت و استفاده از منابع همراه با اضافه کردن منابع جدید است. با این نرم

ه کار هم وجود دارد کافزار ها  را به اشتراک گذاشت و منابع را به همدیگر منتقل کرد. نسخه موبایلی این نرمکتابخانه
تر داشته و برخی از امکانات پیشرفته اندنوت در آن وجود ندارد با آن مشابه قبلی است، با این تفاوت که نمایی ساده

 کند. عنوان کتابخانه همراه، همه منابع شما را حمل میاما به

اده اندنوت منابع مقاله را با آن ارسال کرد. استفامروزه برای ارسال مقاله به بسیاری از مجالت معتبر دنیا باید فایل      
افزار برای نگارش مقاالت به زبان انگلیسی بسیار مناسب است. اما متأسفانه برای نگارش مقاالت فارسی به از این نرم

ای بر« یارپژوه»افزار های فارسی با انگلیسی مشکالتی وجود دارد. به همین دلیل آشنایی با نرمسبب تفاوت فونت
 رسد. نگارش مقاالت فارسی ضروری به نظر می
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افزار برای توجه این نرمیکپارچه شود. ازجمله امکانات قابل MS-WORDافزار ورد یا تواند با نرمافزار میاین نرم      
 اشاره کرد.  98-4توان به مواردی به شرح جدول پژوهشگران می

 برای پژوهشگران EndNoteافزار ترین امکانات نرم. مهم48-0جدول 
 موارد ردیف

 هابه برنامه و جستجو در آن PDFهای واردکردن فایل 7
 گذاری منابعرفرنس بین سیستم خود و اینترنت و اشتراک 710111امکان تبادل تا  2
 امکان استانداردسازی منابع در پژوهش شما 9
 ق با استانداردهای مهم دنیادهی مطابنویسی و ارجاعهای مختلف منبعدارا بودن فرمت 4
 هامنظور اعمال تغییرات هماهنگ در آنامکان برقراری ارتباط بین منابع متن و منابع انتهایی پژوهش به 5
 Microsoft Office Wordافزار یکپارچه شدن با نرم 6
 سازی، ترکیب و مقایسه منابعگروه 1

با انواع ابزارهای معرفی شده در آن  EndNoteافزار ورد شما گزینه افزار اندنوت، در منوی نرممحض نصب نرمبه    
 شود. نمایان می 71-4صورت شکل به

     

 
 افزار ورد پس از نصب آن  در نرم EndNote. نمایان شدن گزینه 01-0شکل 

ه و محل ذخیره آن را مشخص شود تا نامی به کتابخانه اندنوت دادافزار از شما خواسته میدر شروع کار با این نرم      
 «ها، لغتنامه و دیکشنرینامه، مقاالت همایشمقاله، کتاب، پایان»کنید. انواع فیلدهای اطالعات برای انواع منابع چون 

 اقدام کرد.  93-4توان به چهار شکل به شرح جدول وجود دارد. برای ورود منابع و استنادات به اندنوت می
  EndNoteافزار ای واردکردن استنادات به نرمه. انواع راه49-0جدول  

 توضیح موارد ردیف
 ورود اطالعات مربوط به منبع به شکل دستی صورت دستیبه 7
 اسکوالر از ستینگ و انتخاب گزینه نمایش اندنوتتنظیم گوگل از گوگل اسکوالر 2
 خورد.فرمت، گزینه اندنوت تیک می از بخش اکسپورت و قسمت های اطالعاتی مانند ساینس دایرکتاز پایگاه 9
 شده هایی که در خود اندنوت تعبیهاز پایگاه ها در خود اندنوت صورت آنالین از پایگاهبه 4

شکل        وارد صفحه اندنوت به Go to EndNoteصورت دستی، ابتدا باید با گزینه برای نوشتن منابع و استنادات به     
 شوید.  4-77



  

 

 

 مبانی جستجو برای پژوهش ۸۲7

 
 . ورود به صفحه اندنوت برای ورد دستی منبع جدید00-0شکل 

در این صفحه و برای اضافه کردن یک منبع یا استناد جدید در کتابخانه شخصی شما باید روی گزینه مربوطه به      
 کلیک کنید.    72-4شکل 

 
 صی اندنوت. گزینه ایجادکننده فرصت اضافه کردن منبع جدید بر روی نوارابزار صفحه اختصا02-0شکل 

 نمایان خواهد شد.  79-4شکل ای بهپس از کلیک روی این گزینه، صفحه     

 
 . صفحه ایجادکننده منبع جدید در فهرست منابع کتابخانه شخصی در اندنوت04-0شکل 

مشخص  را« مقاله، کتاب و یا دیگر موارد»نوع منبع از بابت  Reference Typeدر گام نخست باید از داخل کادر       
اطالعات « کنترل و اس»یا  ctrl+sزمان کلیدهای و سپس فیلدهای خالی الزم را تکمیل کرد. در ادامه با کلیک هم

استفاده کرد. الزم به توضیح است که  41-4توان از راهنمایی به شرح جدول شود. برای پر کردن فیلدها میذخیره می
 تکرار نشده است.  « نام، سال و عنوان»ده در مرحله قبل آن مانند در معرفی فیلدهای انواع منابع، موارد معرفی ش
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  EndNoteافزار شده برای منبع جدید در نرم. راهنمای پر کردن انواع فیلدهای ارائه01-0جدول  
 توضیح معادل فارسی نام فیلد ردیف

 (Journal Article)برای مقاله 
7 Author خانوادگی و اگر بیشتر از یک نفر بود با یک اینتر جدا شوند. مانند: امابتدا نام و بعد ن نام نویسنده 

 رضا فنازاد            حمید قاسمی
2 Year 7938سال انتشار اثر مانند:  سال 
9 Title نوشتن عنوان مقاله عنوان 
4 Journal نوشتن نام مجله نام مجله 
5 Volume یه نوشتن چندمین سال انتشار نشر سال انتشار 
6 Issue نوشتن چندین شماره انتشار مجله شماره 
1 Pages 45-97نوشتن صفحات مقاله در مجله موردنظر مانند  صفحات 
8 Keywords نوشتن کلمات کلیدی مقاله کلمات کلیدی 
3 Abstract واردکردن چکیده مقاله به این بخش چکیده 
71 Notes زومنوشتن هر نوع یادداشت در صورت ل یادداشت 
77 URL که با کلیک روی آن  مقاله برود.نحوینوشتن آدرس دقیق اینترنتی مقاله به آدرس اینترنتی 
72 File Attachments اف و امثال آندیهای صوتی، تصویری، پیضمیمه کردن انواع فایل ضمیمه کردن 

 (Book)برای کتاب 
7 Place Published انتشار الزم است.برای کتاب نوشتن محل  محل انتشار 
2 Volume جلدی بودن نیاز نیست(نوشتن شماره جلد کتاب استناد شده )در صورت تک شماره جلد 
9 Number of Volume جلدی بودن نیاز نیست(نوشتن تعداد جلدهای کتاب )در صورت تک تعداد جلدها 
4 Editor ب مانند: حمید قاسمینوشتن به ترتیب نام و نام خانوادگی ویراستار کتا ویراستار 
5 Translator نوشتن به ترتیب نام و نام خانوادگی مترجم کتاب مانند: حمید قاسمی مترجم 

 (Web Page)سایت برای وب
7 Acess Date 7931سایت با ماه و سال مانند اسفند نوشتن تاریخ دریافت مطلب از وب تاریخ دسترسی 

 (Thesis)نامه برای پایان
7 Academic 

Department 
 ینامه مانند دانشکده علوم انساننوشتن نام دانشکده مرتبط با گروه تخصصی پایان نام دانشکده

2 University نوشتن نام دانشگاه مانند دانشگاه پیام نور نام دانشگاه 
9 Degree مانند مقطع دکتری درجه دانشگاهی 
4 Thesis Type مانند چاپی یا الکترونیکی  نامهنوشتن فرمت انتشار پایان فرمت 

 هاشده در همایشبرای مقاالت ارائه
7 Coference Name نوشتن عنوان همایش برگزارشده نام همایش 
2 Conference Location نوشتن شهر محل برگزاری همایش محل همایش 
9 Type صورت چاپی یا الکترونیکی  نوشتن فرمت مقاله منتشرشده به فرمت 

 نامهبرای لغت
7 Title نوشتن عنوان فرهنگنامه عنوان 
2 Dictionary Title نوشتن لغت مورد استناد عنوان لغت 
9 Reprint Edition نوشتن شماره ویرایش مجدد ویرایش مجدد 
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ود  شجای نام نویسنده، نام اثر نوشته میسایتی مشخص نبود، بهکه نویسنده مطلب مورد استناد از وبدرصورتی     
 سایت آورده خواهد شد. جای عنوان اثر، نام وبو به

 
 افزار پژوهیار . نرم0-02-4

م زبان، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی )نور( اقدابرای مدیریت منابع پژوهشی و استناددهی پژوهشگران فارسی
است که  زبانیافزار فارسیر اولین نرمکرد. پژوهیا« پژوهیار»افزار فارسی مدیریت اطالعات و استناددهی به تولید نرم

تواند پژوهشگران را در امر مدیریت منابع پژوهشی راحتی میشده است و بهطراحی «Zetero» افزار استناددهیبر پایه نرم
 کتاب، مقاله،»توان منابع اطالعاتی موردنیاز خود ازجمله افزار میو همچنین استناددهی یاری کند. با کمک این نرم

ارد کرد. افزار وهای اطالعاتی مختلف فارسی و غیرفارسی به محیط نرمطور خودکار از پایگاهرا به« نامه و امثال آنایانپ
افزار به منابع موردنظر های استنادی موجود در نرمنامهتوان با استفاده از شیوهدهی منابع میدر ادامه و بعد از سازمان

 است.  47-4های متعددی به شرح جدول ای قابلیتدار« پژوهیار»دهی کرد. ارجاع
 دهی برای ارجاع« پژوهیار»افزار فارسی های نرم. برخی قابلیت00-0جدول 

 هاقابلیت ردیف
 افزارهای مشابه(زمان به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی )برتری ویژه نسبت به اندنوت و سایر نرمامکان استناددهی هم 7
 متن انگلیسی به فارسیر استناد درونتبدیل خودکا 2
 افزارها به نرم( خودکار آنImportبرد )های اطالعاتی فارسی و انگلیسی و امکان درونپشتیبانی از پایگاه 9
 افزار( آن به نرمImportبرد )یک منبع اطالعاتی در زمان درون PDFهای امکان پیوست خودکار فایل 4
 نامه و....(نامه بر اساس نوع مدرک )کتاب، مقاله، پایانود در کتابامکان تفکیک منابع موج 5
 نامه بر اساس زبان مدرک )قرارگیری منابع انگلیسی در ابتدا و سپس منابع فارسی و عربی یا بالعکس(قابلیت تفکیک منابع کتاب 6
 های استناددهی ای.پی.ای، ونکوور، شیکاگو و هاروارد پشتیبانی از شیوه 1
 «های اجتماعی، فایل پاورپوینت، نقشه و متن مصاحبهنامه، کتاب، مقاله، صفحات وب، شبکهپایان»استناددهی به انواع منابع مانند  8
 های خروجی اندنوت، مندلی و زوتروپشتیبانی از سبک 3
 نامه و سایر منابع اطالعاتیاب، پایاندهی )نظم و ترتیب دادن( حجم زیادی از منابع اطالعاتی اعم از مقاله، کتامکان سازمان 71
 هانگاری روی آنقابلیت ذخیره صفحات وب و یادداشت 77
 پرداز وردها به واژهافزار و امکان انتقال راحت آنشده در محیط نرمبرداری از مقاالت ذخیرهیادداشت 72
 صورت خودکارنامه در انتهای پژوهش بهایجاد و ویرایش کتاب 79

فزار اافزاری مناسب برای پژوهشگرانی با منابع پژوهشی متنوع و زیاد است. به کمک این نرمنرم« پژوهیار»بنابراین      
ای هبه زبان« نامهکتاب، مقاله و پایان»دهی کرد و به انواع های اطالعاتی یا منابع قابل ارجاع را سازمانتوان فایلمی

مطالب متعددی را به کمک آن ذخیره کرد. « هاگردیوب»توان در همچنین میارجاع داد. « انگلیسی، فارسی و عربی»
نامه پرداخت. برای اطالعات بیشتر در خصوص این شکل خودکار به استناددهی و تنظیم کتابتوان بهدرنهایت می

توان با چگونگی کار با آن در لینک زیر نیز می همچنین    ar.ir/http://pajoohyافزار به سایت مقابل مراجعه کنید. نرم
 آشنا شد. 

https://www.noorsoft.org/fa/Film/View/15941/  
 

http://pajoohyar.ir/
https://www.noorsoft.org/fa/Film/View/14951/
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 . جستجو و شناسایی پژوهشگران مرتبط0-04
برای دانشجو یا پژوهشگر، شناسایی پژوهشگران برجسته و دارای  پس از انتخاب موضوع یکی از اقدامات اساسی

تجربه باال در موضوع مرتبط و برقراری ارتباط با آنان است. در بسیاری از موارد دانشجو یا پژوهشگر خود نیز باید با 
م شود. باط فراهتری برای برقراری ارتهای پژوهشی مناسب به استقبال آنان برود تا زمینه مناسبها و هویتشناسه

ناسایی ش»، «ایجاد شناسه هویتی»های اختصاصی در فضای مجازی وجود دارد که امکاناتی چون برای این منظور پایگاه
را  «دانلود رایگان انواع مقاله»و « وجوهای فنی و تخصصیگفتمان و پرس»، «سایر پژوهشگران با تخصص مربوطه

 اشاره کرد.   42-4توان به مواردی به شرح جدول ها میکنند. ازجمله این پایگاهفراهم می
 های ایجاد هویت شناسایی و جستجو برای شناسایی پژوهشگران. انواع محیط02-0جدول 

 توضیح انواع  ردیف
7 ORCID شناسه پژوهشگران و فعاالن پژوهشی آزاد 
2 Google Scholar  تجوی پژوهشگران با موضوع تخصصیپروفایل گوگل اسکوالر برای پژوهشگران و جسامکان ایجاد 

9 Researchgate گذاری در حوزه پژوهشها و اشتراکیک شبکه اجتماعی برای تعامل و مباحثه 
4 Linkedin ها گذاری در حوزه تخصصها و اشتراکیک شبکه اجتماعی برای تعامل و مباحثه 

 
 . شناسه پژوهشگران و فعاالن پژوهشی آزاد یا اُرکید0-04-0

رقمی و انحصاری برای هر نویسنده است.  76، شناسه )ORCID(معروف به اُرکید 7اسه پژوهشگران و محققان آزادشن
صورت شخصی یا سازمانی است. این شناسه رقمی یا شناسه، شناسایی نویسنده یا پژوهشگر به 76هدف از این رمز 

ارکید برای زمانی که دو نویسنده یا بیشتر با  صورت اختصاصی است. شناسهدارای دسترسی آزاد برای همه افراد به
اسامی مشابه در یک منطقه یا مناطق مختلف دنیا با انواع کارهای پژوهشی و احتمال بروز تشابهاتی وجود دارند، کاربرد 

های مختلف و کمک الخطزیادی دارد. همچنین باعث رفع انواع مشکالت مربوط به نگارش نام نویسندگان در رسم
 DOIهای آن فرد و یا اثر بسیار تأثیرگذار است. این شناسه همانند  Citentionاسبه تعداد مقاالت نویسنده یا به مح

باشد. اُرکید وابسته به می« برای خود پژوهشگر ORCID»اما « برای اثر پژوهشگر DOI»است با این تفاوت که شناسه 
شروع به  2172ی همگان آزاد و رایگان است و از سال هیچ مؤسسه یا پایگاه اطالعاتی نیست و عضویت در آن برا

اختراعات،  شده، ثبتتوانند با استفاده از شناسه ارکید، پروفایل مربوط به مقاالت چاپکار کرده است. پژوهشگران می
. شده و امثال آن را شناسایی و رزومه علمی خود را به دیگر پژوهشگران ارائه کنندهای گرفتهها، گرانتپژوهش

وارد  ID Researcherو  Scopusهای دیگر مانند داده های خود را از پایگاهسادگی دادهتوان بههمچنین با آن می
تواند شناسه ارکید خود را ارسال کند تا داوران و پژوهشگران جای ارسال رزومه هر پژوهشگر میپروفایل خود کرد. به

حه نویسنده شده و رزومه او را مشاهده کنند. همچنین امکان تبادل دیگر با استفاده از این شناسه یا کد وارد صف
شده است که با اغلب مجالت نیز وجود دارد. سیستم اُرکید طوری طراحی ID Researcherاطالعات بین این شناسه با  

کید، شناسه اُر اند.های پژوهشی و انتشارات، سیستم خود را با ارکید یکپارچه کردههماهنگ است. بسیاری از سازمان

                                                           
1.  Open Researcher and Contributor ID (ORCID) 



  

 

 

 مبانی جستجو برای پژوهش ۸۵۸

و امثال  Nature ،Science ،Elsevier ،Springer ،Wileyتوان به در حال رشد سریعی است و از حامیان مشهور آن می
است اما  شدهکننده مقاله توصیهآن اشاره کرد. در برخی نشریات داخلی داشتن شناسه ارکید برای نویسندگان ارسال

وارد الزم در ارسال مقاله خواهد شد. بنابراین از تمام پژوهشگران و دانشجویان شود که در آینده جزو مبینی میپیش
دهی به دستاوردهای علمی خود و اثربخشی بیشتر در جستجوها به اخذ این شناسه اقدام شود تا برای نظمدعوت می

 دنبال شود.  49-4کنند. برای این منظور باید مراحلی به شرح جدول 
 (ORCID)ریافت شناسه ارکید . مراحل د04-0جدول  

 مراحل ردیف
 نام و کلیک روی دکمه ثبت http://orcid.orgورود به سایت  7
 نامورود اطالعات شخصی به صفحه ثبت 2
 ها به ارکیدهای مختلف و ورود آنانتخاب مقاالت از پایگاه 9
 انتخاب نام پروفایل  4
 id Author Sendیمیل و کلیک روی دکمه ورود ا 5

روی قسمت          REGISTERنام یا مربوط به ثبت 7واردشده و در قسمت شماره  http://orcid.orgبه سایت      
Register now!  کنیم. کلیک می 74-4به شرح شکل 

 
 «نام کنهمین حاال ثبت»نه . ورود به سایت و کلیک روی گزی00-0شکل 

برای پر کردن مشخصات شما مقابلتان باز  75-4ای به شکل صفحه« نام کنهمین حاال ثبت»با کلیک روی گزینه      
 شود. می

http://orcid.org/
http://orcid.org/


 

 

 ۸۵۲ مرجع پژوهش

 
 نام . فرم ثبت05-0شکل 

ومی، عم»امکان انتخاب یکی از سه حالت  Confirm ORCID passwordدر قسمت انتهایی با کادر با عنوان       
 وجود دارد. 76-4به شرح شکل « محدودشده یا خصوصی

 
 «عمومی، محدودشده یا خصوصی»صورت های قابل انتخاب به. انواع حالت06-0شکل 

توان مقاالت را با کلیک کردن شود که میباز می 71-4ای به شکل صفحه Registerپس از کلیک کردن روی دکمه      
خواهید مقاالت خود را از پایگاه داده داده موردنظر انتخاب کرد. برای نمونه اگر می از پایگاه Worksبر روی لینک 

Scopus  وارد کنید و بر رویORCID to Scopus  .کلیک نمایید 



  

 

 

 مبانی جستجو برای پژوهش ۸۵۵

 
 های مختلف. ورود مقاالت از پایگاه01-0شکل 

 (. 78-4کلیک کنید )شکل  Nextپروفایل مربوط به خود را انتخاب و بر روی  Scopusدر مرحله بعد در صفحه      

 
 . انتخاب پروفایل در اسکوپوس08-0شکل 

 (. 73-4شوید که در آن باید نامی را برای پروفایل انتخاب کنید )شکل ای میوارد صفحه Nextبا زدن دکمه      



 

 

 ۸۵۸ مرجع پژوهش

 
 . انتخاب نام برای پروفایل 09-0شکل 

نمایش داده  21-4به شرح شکل  Scopusا نام شما در ای شامل انواع مقاالت بصفحه Nextبا انتخاب گزینه      
 شود که شما باید مقاالتی که به شما تعلق ندارد را حذف کنید. می

 
 شده از اسکوپوس . حذف مقاالت غیرمرتبط با شما در مقاالت ارائه21-0شکل 

کلیک کنید تا مقاالت شما به  id author sendدر مرحله بعد نشانی ایمیل یا پست الکترونیک خود را وارد و روی      
ORCID  (. 27-4ارسال شود )شکل 



  

 

 

 مبانی جستجو برای پژوهش ۸۵۵

 
 . ارسال مقاالت به ارکید20-0شکل 

به  PubMedطور است و همین ISIکه متعلق به پایگاه  ID Researchتوان مقاالت خود را از به همین شکل می     
 استفاده کنید.  Sign Outاز گزینه  پروفایل شخصی خود اضافه کنید. در انتها برای خروج از صفحه شخصی

 
 . نحوه ایجاد پروفایل گوگل اسکوالر برای پژوهشگران0-04-2

های خود  را یکجا جمع نموده و همچنین از توانند تمامی پژوهشپژوهشگران با ایجاد پروفایل گوگل اسکوالر، می
ارجاعات سایر پژوهشگران به مقاالت  تعداد»، «ایندکس h استفاده از محاسبه»امتیازات گوگل اسکوالر همچون 

و دیگر موارد برخوردار شد. برای ایجاد پروفایل گوگل اسکوالر باید از قبل یک نشانی الکترونیکی جیمیل « پژوهشگر
ازآن با وارد به محیط جستجوی گوگل اسکوالر از نشانی:  ( داشت. پسgmailیا اکانت جیمیل )

(https://scholar.google.comصفح )/شود. باز می 22-4 ای به شکله 
 



 

 

 ۸۵۶ مرجع پژوهش

 
 . ورود به محیط جستجوی گوگل اسکوالر22-0شکل 

شده کلیک کرد تا فضایی به نشان داده 22-4که با فلش قرمز در شکل  My profileدر گام بعد باید روی گزینه      
 نمایان شود. 29-4شکل 

 
 در گوگل اسکوالر My Profile. محیط 24-0شکل 

 تکمیل کنید.  44-4خالی موارد معرفی شده را به شرح جدول  در کادرهای
 و نحوه تکمیل کردن آن   My Profile. انواع کادرهای موجود در بخش 00-0جدول 

 توضیح بخش ردیف
7 Name  واردکردن نام و نام خانوادگی 

2 Affiliation علمی دانشگاه مانند: واردکردن آدرس دانشگاهی دانشجو یا عضو هیئت  
Payame Noor University, Department of Managemnt, Iran, Tehran 

9 Email for 
verification 

توانید آن را خالی وارد شود. اگر ایمیل دانشگاهی نداشتید می H_ghasemi@Pnu.ac.irباید ایمیل دانشگاه مانند: 
 جی میل دیگر ارائه دهید. بگذارید یا یک اکانت

4 Areas of 
Interest 

 باید حوزه موردعالقه در مطالعه را مشخص کرد مانند حوزه مطالعاتی مدیریت رسانه یا ارتباطات ورزشی

5 Homepage سایت دارید، در اینجا وارد کنید. که نشانی وبدرصورتی 

 خواهید شد. 24-4شکل بهوارد محیطی  Nextپس از پر شدن کادرها، با گزینه      
 

mailto:H_ghasemi@Pnu.ac.ir
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 ها به ذیل مقاالت معرفی شده شما شناسایی در گوگل و ورود آن. ورود به محیط انتخاب مقاالت قابل20-0 لشک

بینید گوگل اسکوالر مقاالتی که طور که میواردشده است. همان Hamid Ghasemiدر نمونه فوق نام فردی بنام       
وجود دارد را در زیر کادر آورده است. نقش شما در اینجا آن است که مقاالتی که  Hamid Ghasemi ها نامی ازدر آن

زدن داخل مربع کناری انتخاب کنید تا شماره آن در باال نمایان شود. با هر مقاله یک ک واقعاً به شما تعلق دارند با تی
رنگ در باالی صفحه کلیک ت تیک آبیشماره به تعداد مقاالت منتخب شما اضافه خواهد شد. درنهایت روی عالم

کنید تا تمامی مقاالت در یک صفحه نشان داده شود. در مرحله بعد مربع کوچکی اول هر مقاله وجود دارد، مقاالت را 
 که واقعاً مقاله برای شماست آن را تیک کنید. خوب بررسی کنید و درصورتی

خصصی های تفی شده است و حتی با ورود به هر یک از زمینهدر این فضا هر پژوهشگر با زمینه تخصصی خود معر     
ا هاند و از تعداد مقاالت، ارجاعات به آنتوان وارد فهرستی از متخصصانی شده که خود را با آن زمینه معرفی کردهمی

 مند شد. و اطالعات دیگر مشابه آن بهره
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بخش دوم  
اجرای پژوهشمبانی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

انتخاب  روش  پژوهش  مبانی 

5 

 اهداف فصل:

هدف ها

 شناسی پژوهشبندی از روشهدف کلی: آشنایی با انواع دسته

 اهداف یادگیری
 و روش در پژوهش شناسیآشنایی با تفاوت میان روش 
 شناسی پژوهش  بندی در روشآشنایی با الگوهای دسته 

 های پژوهش   آشنایی با انواع روش 

      آشنایی با منطق استفاده از انواع روش پژوهش 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۸۸۲ مرجع پژوهش

 مقدمه 

میان  هایگیرند. یکی از چالشبندی و مورداستفاده قرار میها در پژوهش از ابعاد مختلفی دستهها و روششناسیروش
ها و مفاهیم مربوط به بندیهای خاص در برخی از موارد در انواع این دستهپژوهشگران و اساتید این حوزه برداشت

ها برگرفته از منابع معتبر و دیدگاه اساتید به شکلی شده است تا انواع روشهر یک از آنان است. در این فصل تالش 
 مشخص ساماندهی شود. 

 
 شناسی و روش در پژوهش . تفاوت میان روش5-0

، 7)فراموجود دارد  7-5هایی به شرح جدول تفاوت« Methodروش یا »با « Methodologyشناسی یا روش»بین مفاهیم 
2179 .)  

 در پژوهش« روش»با « شناسیروش»فاوت . ت0-5جدول 
 توضیح موارد دیفر

 ترروشی برای تفکر و مطالعه واقعیت اجتماعی یا پدیده موردمطالعه با رویکردی کلی شناسیروش 7
 هاآوری و تحلیل دادهها و فنون جمعای از رویهدهنده مسیر اجرای پژوهش با مجموعهنشان روش 2

دارای دو جزء کلیدی « مسیر اجرای پژوهش»عنوان نشانگر به« روش پژوهش»شود، ه میطور که مشاهدهمان     
 است. 2-5به شرح جدول « Techniqueیا  فن»و « Procedureرویه یا »

 در پژوهش« روش». اجزای کلیدی 2-5جدول 
 توضیح اجزا دیفر

 یک سری اقدامات قابل انجام با ترتیب یا روشی خاص رویه 7
 های عملی در یک روش یا زمینه معین و اغلب با الزاماتی رسمینیک با جنبهیا تک فن 2

ها توجه داشت. در روند اما در زبان پژوهش باید به تفاوت آنکار میجای هم بههرچند این مفاهیم در مواردی به     
وهش معرفی شوند و در در پژ« روش»و « شناسیروش»های موجود از بندیشود تا انواع دستهاین فصل تالش می

ا هشده در قالب مسیر اجرای پژوهش و با جزئیات رویهشناخته« پژوهش روش»بخش سوم تالش خواهد شد تا انواع 
 ها معرفی شوند.  و فنون موجود در آن

 

 شناسی پژوهشبندی از روش. انواع الگوهای دسته5-2
واقعیت اجتماعی یا پدیده موردمطالعه را مشخص  شناسی پژوهش، رویکرد کلی از تفکر و مطالعه دربارهروش

ترین وجه تمایز برای آن وجود دارد. مهم 9-5بندی متعددی با رویکردهایی به شرح جدول کند و الگوهای دستهمی
میزان پرداختن آن به « روش»و جدا کردن آن از « شناسیروش»های بندیبرای تشخیص قرارداشتن موارد در دسته

 شناسیبرای انجام پژوهش بود. اغلب پژوهشگر برای معرفی جامع از روش« ها و جزئیاترویه»شش جزئیات و پو
 پردازد. می« شناسیروش»خود به بیان چند رویکرد از 

                                                           

1. Fram  



  

 

 

 مبانی روش شناسی پژوهش ۸۸۵

 شناسی پژوهش بندی روش. انواع الگوهای دسته4-5جدول 
 انواع  بندیمحور تقسیم ردیف

 سایر کاربردی  نظری بنیادی هدف و ماهیت 7
  طولی سری زمانی مقطعی طول مدت اجرا 2
  آزمایشگاهی اسنادی میدانی محل اجرا 9
  نگرآینده حال نگر نگرگذشته زمان موردبررسی 4
   ژرفانگر پهنانگر میزان ژرفا 5
 گویانهپیش توجیهی یا تبیینی توصیفی اکتشافی منطق اجرا 6
  موردی نمونه از جامعه کل جامعه موردمطالعه 1
  ترکیبی کیفی کمی نوع داده مورد جستجو 8
 ترکیبی کیفی توصیفی آزمایشی راهبردی یا استراتژی 3
  پراگماتیسم ساختارگرا گرااثبات فلسفی )پارادایم( 71
   غیرتطبیقی تطبیقی مطابقت 77
   فرامطالعه معمولی رویکرد مطالعه 72
   مروری اصلی منبع داده 79
   غیرواکنشی پذیرنشواک پذیریواکنش 74
  سپاریجمع گروهی فردی مشارکت پژوهشگر 75
   عقلی تجربی رویکرد مواجهه با واقعیت 76
   ارزیابی کیفی کمّیارزیابی  ارزشیابی 71
   غیراجتماعی اجتماعی رویکرد اجتماعی 78

نوع داده مورد »، «هدف و ماهیت»ای های پژوهش دانشگاهی بر معرفی رویکردهها یا پیشنهادهدر اغلب پروپوزال     
 ها در ادامه با جزئیات بیشتر توضیح داده خواهد شد. شود. هر یک از روشتأکید می« راهبردی»و « جستجو

 
 . انواع پژوهش بر اساس هدف و ماهیت5-4

 هرد. اینکو ماهیت بر هدف نهایی پژوهش و ماهیت یا چیستی موضوع پژوهش تأکید دا 0انواع پژوهش بر اساس هدف
ایجاد یک نظریه، کشف مجهوالت، رفع نیازمندی زندگی انسانی و یا حل »یک از موارد هدف یا ماهیت پژوهش کدام

دی به بنها تقسیمشود. در اغلب پروپوزالبندی اشاره میباشد، به یکی از موارد این دسته« سازمانیمشکالت درون
 وجود دارد.  4-5شرح جدول 

 
 
 
 

                                                           
1. Purpose 



 

 

 ۸۸۸ مرجع پژوهش

 نواع پژوهش بر اساس هدف و ماهیت. ا0-5دول ج
 توضیح انواع پژوهش دیفر

ها ها و نظریهها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوریبه کشف ماهیت اشیاء، پدیده بنیادی یا محض 7
 پردازد و به توسعه مرزهای دانش در رشته علمی توجه دارد.می

 شود.ای انجام  میکند و بر پایه مطالعات کتابخانهتحلیل عقالنی استفاده می های استدالل واز روش نظری 2
ولیدات، ها، ابزارها، وسایل، تمنظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روشهای بنیادی بهبا استفاده از نتایج پژوهش کاربردی 9

 شود.ساختارها و الگوهای مورداستفاده جوامع انسانی انجام می
 ( و تحقیق برای اقدامR&Dای )مواردی چون: ارزشیابی، توسعه سایر  4

اغلب پژوهشگران به سه مورد نخست اشاره دارند اما در برخی موارد و حسب تأکید پژوهشگر به سایر مواردی      
 شود. اشاره می 5-5به شرح جدول 

 . انواع پژوهش بر اساس هدف و ماهیت با رویکرد خاص 5-5جدول 
 توضیح انواع پژوهش فدیر

 هدف مقایسه اطالعات با معیارها ارزشیابی 9
 هدف یافتن ابزار و وسایل مناسب در یک زمینه یا رشته خاص  ایتوسعه 4

 هدف حل یک مشکل ویژه مثل مدیریت در زمان و مکان معین پژوهیاقدام 5

       
 . انواع پژوهش ازنظر طول مدت اجرا5-0

انجام  6-5های زمانی طوالنی به شرح جدول مقطع زمانی و گاهی در چندین مقطع و دورهگاهی پژوهش در یک 
 شود.می

 . انواع پژوهش بر اساس طول مدت اجرا6-5جدول 
 توضیح انواع پژوهش ردیف

 آزمون یا مشاهده در یک مقطع مثل انجام یک نظرسنجی مقطعی 7
 ه گسترده، قبل و بعد از اثر متغیر مستقلگیری متغیر وابسته طی یک دوراندازه سری زمانی 2
 ساله  4جمهور در دو دوره مدت مثل بررسی رفتار یک رئیسآزمون یا مشاهده در طوالنی طوالنی یا طولی 9

ها به نوع مقطعی بودن پژوهش اشاره شناسیها از نوع مقطعی هستند و به همین دلیل کمتر در روشبیشتر پژوهش     
های زمانی پیوسته، به پژوهش طولی های پژوهش در دورهرد استفاده پژوهشگر یا دانشجو از روششود. در موامی

ود. در ش. در پژوهش سری زمانی، یک متغیر وابسته، بعد از ارائه چندباره متغیر مستقل بررسی میخواهد شداشاره 
کند. این رویکرد آوری میجمع ادهپژوهش طولی پژوهشگر از موردمطالعه در طول زمان یا در چند مقطع زمانی د

توان تحوالت محتوای مطبوعات را ویژه زمانی کاربرد دارد که تغییرات ناشی از گذر زمان مهم باشد. برای نمونه میبه
انجام  1-5مدت به چهار شکل به شرح جدول سال موردبررسی قرار داد. مطالعات طولی یا طوالنی 71در طول 

 شود.  می
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 مدتطولی یا طوالنی شناسی پژوهش. انواع روش1-5جدول 
 توضیح  انواع طولی ردیف

له زمانی ای )در نوع پیوسته، مطالعه با فاصصورت پیوسته یا فاصلهمطالعه تغییرات یک دسته آزمودنی ثابت منتخب به پانل 7
 طور پراکنده و فقط در زمان نیاز(ای، بهمنظم اما در نوع فاصله

 های اصلی مشابه های متعدد غیرثابت با ویژگیمطالعه نمونه روندپژوهی 2
 های مشترک خاص مطالعه یک دسته خاص بر اساس ویژگی ایدسته 9
 هامطالعه گروه آزمودنی با توجه به گذشته و آینده آن پیگیری 4

           
 . انواع پژوهش ازنظر محل اجرا5-5

 شده است.ارائه 8-5ها در جدول دهآوری داانواع پژوهش بر اساس محل جمع
 هاآوری داده. انواع پژوهش بر اساس محیط اجرا یا محل جمع8-5جدول 

 توضیح انواع پژوهش ردیف
 ها توسط خود آزمودنیهای طبیعی و ارائه دادهمطالعه آزمودنی در موقعیت میدانی 7
   دومهای دستاستفاده از منابع بیرونی و داده       اسنادی 2
 شده  مطالعه آزمودنی در آزمایشگاه یا محیط کنترل       آزمایشگاهی 9

 «پرسشنامه و مصاحبه»ها از طریق مواردی چون آوری دادهدر پژوهش میدانی، مطالعه در موقعیتی طبیعی با جمع     
، نوشته، سند تاریخی»م مانند دوهای دستاست. در پژوهش اسنادی از داده« پذیری باالکاربردی و با تعمیم»و  اغلب 

تواند کمی )مثل تحلیل محتوا( و هم کیفی شود. تحلیل اسناد در مطالعه اسنادی هم میاستفاده می« فیلم و امثال آن
)مثل تحلیل گفتمان( باشد. در پژوهش آزمایشگاهی، پژوهشگر امکان کنترل زیادی بر متغیرها و فرآیند پژوهش دارد. 

 های کاری مدیران، انجام تحقیق آزمایشی مشکل است. ثل محیطها مدر برخی زمینه
 
 . انواع پژوهش ازنظر زمان رویداد موردبررسی5-6

شده  زمان اجرای پژوهش تأکیدبندی قبل بر مدتبندی دیگری در پژوهش شود. در تقسیمتواند موجب تقسیمزمان می
د توانک عمل است. بر این اساس رویکرد مطالعه میبندی حاضر زمان رویداد موردبررسی مالبود، ولی در تقسیم

 باشد. 3-5به شرح جدول « گذشته، حال یا آینده»های مربوط به زمان
 . انواع پژوهش بر اساس زمان رویداد موردبررسی9-5جدول 

 توضیح انواع ردیف
 ی پس از وقوع  های مربوط به وقایع گذشته مانند تحقیقات تاریخی و علّآوری دادهجمع نگرگذشته 7
 و    بررسی وضعیت موجود یک موضوع، حالت، کیفیت یا رویدادی خاص حال نگر 2
 هایی برای آینده   های نوظهور یا برنامهبینی پدیدهشناسایی و پیش ،بررسی       نگرآینده 9

ت. تا دور اتفاق افتاده اسپژوهش درباره گذشته و رویدادها و موضوعاتی که در گذشته نزدیک نگر: . گذشته6-5-0
، «یقیتطب-تاریخی»توان در قالب رویکردهایی چون های تاریخی بر این نوع تحقیق اشاره دارند که اغلب میپژوهش

 آن را انجام داد. « مطالعات اسناد تاریخی»و « تاریخ شفاهی»، «شناسیباستان»
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بر بررسی موضوعات جاری از این دست هستند. در های پژوهشی معرفی شده با تأکید بیشتر روشنگر: . حال6-5-2
      شود از این نوع خواهد بود. واقع هر روشی که برای توصیف، کشف یا تبیین یک پدیده در حال وقوع استفاده می

 زا منظم آینده، مفاهیمی مطالعه با پژوهی آیندهپژوهی تأکید دارند. ها بر رویکرد آیندهاین روشنگر: . آینده6-5-4
پژوهی را های آیندهروشانواع . کرد گیریتصمیم کارآمدتری شکلبه بتوان حال زمان در تا کندرا ایجاد می آینده

 مرور کرد.  71-5توان در جدول می
 پژوهیهای پژوهش آینده. انواع روش01-5جدول 

 انواع ردیف انواع ردیف انواع ردیف
 ازیسمدل 3 سناریو پردازی 5 بانی آیندهدیده 7
 سازیسازی و بازیشبیه 71 انداز سازیچشم 6 دلفی 2
 های این جدول ترکیبی از روش 77 نقشه راه 1 تحلیل روند یا واکاوی روندها 9
   نگریپس 8 هاواکاوی پیشران 4

    
 . انواع روش پژوهش بر اساس منطق اجرا5-1

 شود. تقسیم می 77-5ول انواع روش پژوهش بر اساس منطق اجرا به انواعی به شرح جد
 . انواع روش پژوهش به لحاظ منطق اجرا00-5جدول 

 توضیح انواع ردیف
 ها دارد؟( سازی درباره یک موضوع )مانند: فضای مجازی چه آثاری روی سازمانتهیه الگو و نظریه و مفهوم اکتشافی 7
 ینند؟( بانند: آیا مردان از زنان بیشتر تلویزیون میدر حال وقوع )م ای خاص با تمرکز روی مسئلهتوصیف پدیده توصیفی 2
 ینند؟( بتشریح علت وقوع چیزها و تشخیص روابط علی بین متغیرها )مانند: چرا مردان بیشتر از زنان اخبار می توجیهی یا تبیینی 9
 ون در آینده چگونه است؟(های آینده بر اساس نتایج پژوهش )مانند: وضعیت مخاطب تلویزیبینی پدیدهپیش پیشگویانه 4

 
 . انواع روش پژوهش بر اساس موردمطالعه 5-8

ای از یک جامعه و گاهی توان بر اساس موردمطالعه انجام داد. گاهی کل جامعه، گاهی نمونهبندی دیگری را میدسته
 گیرد. موردبررسی قرار می 72-5موردی خاص به شرح جدول 

 اس موردمطالعه. انواع روش پژوهش بر اس02-5جدول 
 توضیح انواع ردیف

 انتخاب کل جامعه برای پژوهش )کل شمار یا سرشماری( کل جامعه 7
 های متفاوت گیری باقدرت تعمیمهای مختلف نمونهانتخاب بخشی از جامعه به شکل نمونه از جامعه 2
 سه، یک شبکه، یک شخص یا یک سازمانمطالعه گسترده و کامل روی یک مورد خاص مانند یک تیم، یک مدر مطالعه موردی 9

      
 ها . انواع پژوهش بر اساس نوع جستجوی داده5-9

 است.  79-5ها شامل مواردی به شرح جدول آوری دادهانواع پژوهش بر اساس نوع جستجو و جمع
 



  

 

 

 مبانی روش شناسی پژوهش ۸۸7

 ها. انواع پژوهش بر اساس نوع جستجوی داده04-5جدول 
 توضیح انواع پژوهش ردیف

 های عددی گیریاستفاده از اندازه شی و توصیفی(کمی )آزمای 7
 ها های کالمی و تفسیر آنآوری دادهجمع کیفی 2
 و کیفی  کمّیترکیب دو روش  ترکیبی 9

، تجارب شخصی، مشاهده، شهود»های مبتنی بر ها با روش کیفی و برگرفته از دادههای دور اغلب پژوهشدر گذشته    
مشاهده  فرضیه، تجربه، قابلیت»با تأکید بر  کمّیهای بود. بعد از رنسانس پژوهش« امثال آنمصاحبه، تحلیل فردی و 

ه، ریاضی، محاسبه، مقایس»و استفاده از « استفاده از درجه احتمال در کسب نتیجه و افزایش دقت»، «و تکرارپذیری
با  ویژه ترکیبیهای کیفی و بهه روشموردتوجه قرار گرفت. امروز بازهم توجه ب« همبستگی و دیگر نمادهای آماری

 و کیفی را کمّیهای پژوهش ترین تفاوت، رو به افزایش است.  برخی از مهمکمّیتوجه به خألهای موجود در روش 
 مرور کرد.  74-5توان در جدول  می

 و کیفی  کمّیهای . مقایسه پژوهش00-5جدول 
  کمّی کیفی محور تفاوت ردیف

 اسیقی استقرایی منطق 7
فهم، توصیف، کشف معنا، تولید فرضیه، فهم و درک  هدف 2

 بستری خاصدر ها الگوی رفتار و کنش
توصیف، اثبات، آزمون فرضیه، کشف قواعد 

 بینی و کنترل محیطپیشبرای شمول جهان
 عددی متنی هاداده سرشت 9
 های آماری تحلیل و تفسیر هامضمون تحلیلسطح  4
 جداول و نمودارهای آماری روایتی اهبازنمایی یافته 5
  گرایانهگرایی و عقلاثبات گرایانهتفسیری، انتقادی و طبیعت شناسیمعرفت 6
 تعداد مشاهده زیاد و تعداد معدودی از متغیرها تعداد مشاهده کم با تعداد جنبه موردمطالعه زیاد روند پژوهش 1
 چه تعداد؟  مقدار؟وقت؟ چهچه چرا؟ چگونه؟ سؤاالت پژوهش 8
 عینی ذهنی بعد مطالعه 3
 تصادفی، بزرگ و نمایندگی غیرتصادفی، کوچک و هدفمند نمونه  71
 قطعی نسبی سطح اطمینان 77
 تأییدی اکتشافی نوع بررسی 72
 پهنانگر  ژرفانگر عمق بررسی 79
 ز جامعه(اغلب اتیک )از منظر بیرون ا اغلب امیک )از منظر درون جامعه( نگاه پژوهشگر 74

    
 . انواع پژوهش بر اساس راهبرد و مسیر اجرا 5-01

سیار مهم بندی بشده است. این نوع دستهای از سؤال طراحیگونهبندی، هر روش تحقیق برای پاسخ بهدر این نوع طبقه
ها بندیین دستهرود در پروپوزال خود، حتماً به نوع استفاده از روش پژوهش خود در ااست و از دانشجو انتظار می

د که کناشاره کند. در بسیاری از موارد دانشجو تنها به روش پژوهش ازنظر مسیر اجرا یا فقط ازنظر راهبرد اشاره می



 

 

 ۸۸۴ مرجع پژوهش

بهتر آن است که هر دو در امتداد یکدیگر مطرح شوند. زیرا هر نوع روش تحقیق بر اساس مسیر اجرا پس از تعیین 
 تر خواهد بود. کدرروش پژوهش بر اساس راهبرد قابل

توان ازلحاظ نوع اجراست. راهبرد پژوهش را میهای پژوهش در دو سطح راهبردی و عملیاتی قابلاصوالً روش     
پرسش پژوهش، قابلیت کنترل رفتار و زمان و بررسی رویداد موردتوجه قرار داد. پژوهش عملی روشی علمی در 

. در کندتوجهی میهای مناسب کمک قابلحلبوده و در طراحی راه مند مشکالت دنیای واقعیتعریف و توصیف نظام
 اند.  شدههای پژوهش بر اساس راهبرد و مسیر اجرا یا شکل عملیاتی آن معرفیروش 75-5جدول 

 . انواع پژوهش بر اساس راهبرد و روش )مسیر اجرا(05-5جدول 
 اجرا(انواع روش پژوهش )مسیر  انواع پژوهش بر اساس راهبرد ردیف
 تجربی یا آزمایشی الف

کاری متغیر مستقل و )راهبرد  دست
 ها(آوری عددی دادهجمع

  . پیش آزمایشی یا شبه آزمایشی 9. نیمه آزمایشی، 2.آزمایشی کامل یا حقیقی، 7

 غیرآزمایشی یا توصیفی ب

کاری متغیر )راهبرد: بدون دست
 ها(آوری عددی دادهمستقل و جمع

تحلیل محتوا، .5مطالعه موردی، .4. همبستگی، 9. پیمایشی، 2ای، مقایسهعلی یا رویدادی.پس7
.برآوردی یا 71(، AHP.فرایند تحلیل سلسله مراتبی )3.روش دلفی، 8. فرا تحلیل، 1.تاریخی، 6

مطالعات استراتژیک، . 79.تحلیل روند یا واکاوی روند، 72تحلیل استنادی، .77ارزیابی، 
.تحلیل 76(، AHP & ANPگیری با معیارهای چندگانه ).روش تصمیم75.مطالعات تطبیقی، 74

سازی .مدل27.کیو، 21کاوی، .داده73.تحقیق در عملیات، 78پژوهی، . اقدام71ها، پوششی داده
 چند روش پژوهشی )استفاده بیش از یک روش توصیفی(.22کیفی، 

 کیفی پ
کاری متغیر )راهبرد: بدون دست

می و غیر آوری کالمستقل و جمع
 ها(عددی داده

نگاری .تک6.تاریخی، 5.تحلیل گفتمان، 4گروه اسمی، .9، .گروه متمرکز2.گراندد تئوری، 7
نگاری، قوم .71.مطالعات استراتژیک، 3ای، .تحقیق مشاهده8های عمیق، .مصاحبه1)مونوگرافی(، 

.تحلیل 75دلفی، .74سنجی یا گروه سنجی، .جامعه79شناسی، .نشانه72.پدیدارشناختی، 77
.واسازی، 73.مطالعه موردی، 78.تبارشناسی، 71.دیالکتیک، 76.روایی یا روایتی، 76تماتیک، 

. اپرا، 25انداز سازی، .چشم24.سناریوسازی، 29.پژوهش حقوقی، 22نقد کتاب، .27.فمنیسم، 21
  چند روش پژوهشی )استفاده بیش از یک روش کیفی(.28فراترکیب، 21.ژانرشناسی، 26

 ترکیبی ت
و  کمّیهای )راهبرد: ترکیب روش

 کیفی(

.همسوسازی 9(، کمّی.اکتشافی متوالی )اول کیفی بعد 2بعد کیفی(،  کمّی.تبیینی متوالی )اول 7
 زمان( طور همعنوان بخشی از دیگری بهزمان )یکی بهای هم.النه4زمان )هر دو باهم(، هم

کاری ازنظر راهبرد اجرایی وجود دارد که با دست« وصیفی و کیفی و ترکیبیآزمایشی، ت»درواقع چهار نوع پژوهش      
 شود. کاری و مطالعه کیفی یا ترکیب بیش از یک مورد، راهبرد اجرایی آن مشخص میمتغیر مستقل، فقدان دست

اهند آن ومطالعات کیفی اغلب سعی در توصیف یک مشکل، مسئله، پدیده یا یک وضعیت دارند، بدون اینکه بخ     
هایی نظیر مصاحبه با سؤاالت باز، مشاهده، تحلیل اسناد )کتبی، سازی کنند. در این نوع پژوهش اغلب از روشکمّیرا 

تواند برای: شود. برای نمونه پژوهش کیفی میصوتی و تصویری(، استنتاج از مطالب، الگوها یا تفاسیر استفاده می
توسعه  فرد،یک وضعیت منحصربه کمّیباره یک موضوع خاص، توصیف غیر ارائه میزان تنوع نظر افراد مختلف در»

 مورداستفاده قرار گیرد. « تحلیل تاریخی یک رویداد
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صورت عمدی مقادیر )اندازه( تغییرات در یک موضوع، مسئله، پدیده یا یک وضعیت خاص را در اگر پژوهشگر به    
)آزمایشی و توصیفی( خواهد بود. در مطالعات  کمّیصورت بهشده آوریهای جمعنظر بگیرد، در این صورت داده

سؤاالت بسته ) شده، سؤاالت مبتنی بر ابزارهای از پیش تعیین)آزمایشی و توصیفی( اغلب از ابزارهایی نظیر رویه کمّی
ماری، وط به سرشهای مبتنی بر عملکرد، نگرش، مشاهده یا اطالعات مربهای قابل انتخاب برای هر گویه(، دادهیا گزینه

 شود. تحلیل آماری و تفسیر، استفاده می

طالعه شود. این نوع مگفته می« روش پژوهش ترکیبی»شود، به آن و کیفی استفاده  کمّیوقتی از هر دو رویکرد      
ل ها، تحلیهای کیفی، سؤاالت باز و بسته، اشکال مختلف دادهشده با روشهای از پیش تعییناغلب شامل روش

 و کیفی است.  کمّیآمده از هر دو رویکرد دستهای بهگیری نهایی بر اساس یافتهمحتوایی و آماری و نتیجه
پس از تعیین راهبرد اجرایی و انتخاب روش پژوهش مربوطه باید روش پژوهش مناسبی بر اساس مسیر اجرا      

ن یا ی شدهای قابل کمّاجرا، هر پژوهشی با دادهبندی ازنظر روش یا مسیر )اجرای عملیاتی( انتخاب شود. در تقسیم
کننده ها تعیینروششود. برخی از این بندی میی، در گروه غیرآزمایشی و توصیفی طبقهای به کمّتبدیل از مقیاس رتبه

 های پژوهش خواهند بود، لذا در برخی ازمسیر اجرا در هر دو راهبرد توصیفی و کیفی بر اساس نوع و مقیاس داده
 شود.تحلیلی استفاده مین  منابع برای رفع ابهام از عنوان توصیفی

 
 . انواع پژوهش بر اساس رویکرد پارادایمی5-00

-هشیوه خالص»های پژوهش اشاره به بندی روشپارادایم دارای تعاریف متعددی است اما مفهوم منتخب آن برای دسته
چارچوب »عنوان دیگر، پارادایم بهعبارتاست. به« ق دانشهای او برای خلسازی باورهای پژوهشگر درباره تالش

ژوهش هایی برای کیفیت پهای بنیادی، مسائل کلیدی، رویهفرض»، به پوشش اموری چون «بخش نظریه و پژوهشنظام
در  دنبال چیست و»کند که پردازد. درمجموع پارادایم برای پژوهشگر مشخص میمی« هاهای دستیابی به پاسخو روش

هر پژوهش اغلب از (. 7932)محمدپور، « دهد؟موردبررسی در آن پارادایم چه چیزی رخ می درون و برون محدوده
 «یشناختو جامعه شناختیشناختی، روشمعرفت»های گیرد و پارادایم به کار علمی مشروعیتیک پارادایم بهره می

ادایمی تحت تأثیر سپهر پار« رهنگ بر اثر مناسبات تولیدگرفتن فادعای مارکس بر شکل»دعاوی دانش همچون  دهد.می
ها هستند. پارادایم حاصل نوعی انباشت و ماحصل یک دوره از مسیر خوردن و مشروعیت گرفتن از پارادایمیا محک

تحوالت علمی، فنی و اجتماعی است که گرایش خاص ارزشی، دانشی و روشی با الگویی کالن و چترگونه برای 
چه چیزهایی را »تا گوید کند. پارادایم است که به پژوهشگر میای خاص ایجاد میی یا یک حوزه رشتهجامعه علم

یدا ها پاسخ پچگونه برای پرسش»، «هایی مطرح شودچه پرسش»، «چیزی مطالعه شودچه»، «چطور بررسی کند»، «بداند
تمایز میان »و « هایی از پژوهشگرانع میان گروهاجما»در عمل پارادایم امکان «. ها تفسیر شودچگونه پاسخ»و « شود
 ها تا زمان دادن خدمات کافی و از جمله امکان حل معماهاکند. پارادایمرا فراهم می« های متفاوتهای با پارادایمگروه

 انقالبهای چرخش پارادایمی و شوند و زمینهها، دچار بحران میپابرجاست. هر پارادایم با از دست دادن این ظرفیت
 (. 7935گیرد )فراستخواه، علمی تازه شکل می
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برای نمونه پژوهشگران بود.  کمّیهای روشپارادایم های علمی دوران، ر پژوهشپارادایم مسلط ددر سده بیستم     
نس و ل واریاتحلی»و « تحلیل رگرسیون»، «آزماییفرضیه»، «ارائه فرضیه»آماده، به های از پیش بر اساس نظریهبیشتر 

از نیمه دوم این سده، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که همه امور انسانی و اجتماعی با پرداختند. می« کواریانس
از قرن بیستم، پارادایم  81مناسب نیستند. در دهه « تبیین»و « حل مسئله»، «طرح مسئله»برای  کمّیهای پارادایم روش

وکیفی نوعی شکاف و حالتی دو قطبی ایجاد شد اما  کّمیدا میان پژوهش های کیفی مورد توجه قرار گرفت. ابتروش
و کیفی( اهمیت پیدا کرد  کمّیهای ترکیبی )آمیخته ویکم، پارادایم روشویژه در شروع قرن بیستبه مرور و به
        (.   7935)فراستخواه، 

ای هدر پژوهش خود را با توجه به بنیان« یبیترک یا، کیفی کمّی»های شناسیپژوهشگر باید دلیل انتخاب روش     
ه سه دسته ها را بتوان آنشناسی، میها با رویکرد روشبندی پارادایمترین دستهفلسفی و پارادایمی بیان کند. در ساده

لسفه م کرد. در فتقسی« پراگماتیسم با رویکرد ترکیبی»و « ساختارگرا با رویکرد کیفی»، «کمّیگرا با رویکرد اثبات»
وجود دارد که با بررسی  76-5به شرح جدول « شناسیشناسی و روششناسی، معرفتهستی»پژوهش سه رکن بنیادی 

  تری را هم شناسایی کرد. های متنوعتوان پارادایمها میعمیق آن
 .ارکان فلسفه پژوهش06-5جدول 

 توضیح ارکان ردیف
 یت در جهان واقعی تأکید بر شناخت شکل و ماهیت واقع شناسیهستی 7
 شناسیشده در هستیهای شناختهتأکید بر شناخت شکل و ماهیت روابط بین واقعیت شناسیمعرفت 2
 ها در جهان واقعی های شناخت شکل و ماهیت واقعیت و روابط آنتأکید بر روش شناسی روش 9

به معرفی پنج  71-5رفی شده است. در جدول تری بر مبنای سه رکن فلسفه پژوهش معهای متنوعامروزه پارادایم    
شده است. ارکان فلسفه پژوهش مواضع یا رویکردهای هر پارادایم و پارادایم بر اساس ارکان فلسفه پژوهش پرداخته

کند؛ بنابراین پژوهشگر ضمن معرفی پارادایم خود در پژوهش باید به ها را مشخص میتمایز آن با دیگر پارادایم
 اشاره در ارکان فلسفی آن نیز بپردازد.   محورهای مورد

 . مواضع بنیادی هر پارادایم بر اساس ارکان فلسفه پژوهش01-5جدول 
 پارادایم           

 رکن      
گرا یا فرا اثبات گرااثبات

 گراپسااثبات
ساختارگرا یا 

 تفسیری
 پراگماتیسم  انتقادی

برای قوانین و  شناسیهستی
 شمولحقایق جهان

ای حقیقت واحد و بر
 توضیح علی پدیده

برای واقعیت 
 چندگانه

برای جهان پیچیده با 
های پیدا و پنهان قدرت

 یافتهسامان

های چندگانه با واقعیت
 شناختیوحدت هستی

 ذهنی و عینی بین عینی و ذهنی ذهنی عینی عینی شناسیمعرفت
 ترکیبی فیکی کیفی و قیاسی کیفی و استقرایی کمّی و قیاسی شناسیروش

هان در ج« یک حقیقت»گرا، بر این فرض استوار است که در هر مورد فقط گرا یا عملگرا یا واقعپارادایم اثبات      
اره با توضیحات علی پدیده الگودار درب« یک حقیقت»نیز به دنبال « گراهاپسااثبات»وجود دارد که باید کشف شود. 
شناسایی و ، واقعیت یا ادراک فرد قابل«گرارادایم تفسیری یا ساختارگرا یا برداشتپا»رویدادها هستند. بنا بر رویکرد 
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د بر روابط تفکر با تأکی« پارادایم انتقادی»شود. در می« خوانده، تحلیل و تفسیر»توضیح است؛ یعنی مانند یک متن 
 «پراگماتیسم»گیرد. در رویکرد رار میدر فرد و گروه موردتوجه ق« ها و باورهاعقاید، اسطوره»قدرت و در ارتباط با 

 شود. تأکید می« ذهنی و عینی»بر ترکیبی از موارد مورداشاره و شناختی مبتنی بر رویکردهای 
مدرن پست»شود. پارادایم هم اشاره می« فمنیسم»و « مدرنپست»های در بسیاری از منابع به دو پارادایم دیگر بنام     

معی پراکنده، ناپایدار و ج»شناسی بر ویکرد انتقادی است با این تفاوت که از منظر هستیهمان ر« یا پساساختارگرا
منظر  تأکید دارد. از« هاگیری آزاد همراه با تردید درباره کلیت حقایق و قطعیتبودن دانش و قدرت با فضای تصمیم

ساس ها بر اآوری دادهها و جمع، دیگر نظریههاشناسی در این پارادایم، به دلیل پراکنده و متکثر بودن واقعیتمعرفت
ناسی شتواند به شناخت و توضیح یک پدیده یا حقیقت چندوجهی کمک کند. به همین دلیل و از منظر روشها نمیآن

منظر  نیز از« فمنیسم»های ساختارشکن و بررسی وجوه مختلف برای رسیدن به پاسخ نیاز است. پارادایم به روش
ین پارادایم شناسی در اتأکید دارد. از منظر معرفت« گرایی جنسیتی و واقعیت جنسیتی شدهنسبی» شناسی برهستی

یرد. از گموردتوجه قرار می« وجود تفاوت بین دنیای زنانه و مردانه»و به زبان ساده « گراییگرایی و فراعینیثنویت»
سفی روش زیربنای نظری و فل« پارادایم پراگماتیسم»است. « گفتگو، جدل و تأویل»شناسی نیز تأکید آن بر منظر روش

ین ب شود. از این منظر، تقابل متعارف و قدیمیشناختی سوم شناخته میعنوان جنبش روشپژوهش ترکیبی است که به
 انجامد.سویه، ناقص و مخدوش میشود، بلکه به ایجاد معرفت یکتنها مردود تلقی میو کیفی نه کمّیهای روش

ور، ها در قلمرو پژوهش تأکید دارد )محمدپشناختی و ادغام فنون آنگرایی روشها، صلحیسم بر تلفیق پارادایمپراگمات
ها آوری دادهطرح مسئله، انتخاب روش پژوهش، ابزارهای جمع»پژوهشگر اغلب متأثر از پارادایمی خاص به  (.7932

 (. 7935)فراستخواه،  عرفی شده استم 78-5جدول در پردازد. چهار پارادایم اصلی مطالعه می« و تحلیل یافته
   های اصلی مطالعه پارادایم. 08-5جدول 

 توضیح  پارادایم ردیف
  روشبر اساس حقیقت شناسایی  گراییاثبات 7
 بر اساس ساخت اجتماعی یا معنای ایجاد شده توسط جامعه حقیقت شناخت  گراییبرساخت 2
 ها و قراردادها در جامعهبر اساس توافقشناخت حقیقیت  متقاعدسازی 9
 شناخت حقیقت بر اساس میزان کابردی بودن آن در حل مسئله  گراییعمل 4

         
 . پژوهش تطبیقی02-5

تطبیق رویکردی مطالعاتی با مراحل مختلف است که مقایسه یکی از اجزا و محور کلیدی آن است. تفکر بدون مقایسه 
 پذیر نیست. روش تطبیقی بر اساسغیاب مقایسه، هیچ اندیشه و پژوهش علمی نیز امکانتصور نیست و در قابل

ا هگیرد. تحلیل روش تطبیقی عالوه بر توصیف و تبیین مشابهتها شکل میها و تفاوتمنظور فهم مشابهتمقایسه به
جوامع و کشورها را  ها،مقیاس همچون ملتها شرایط و پیامدهای واحدهای اجتماعی کالن و بزرگو تفاوت

یا ترکیبی باشد. انواع  کمّیتواند کیفی، (. این نوع پژوهش می7984دهد )مک کی و مارش، موردمطالعه قرار می
 شود. مسیرهای اجرا در پژوهش تطبیقی در بخش سوم معرفی می
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 . پژوهش کیفی 04-5 
ها جربیات زندگی و درک و تفسیر معنای آنمند برای توصیف عمیق تای ذهنی و نظامپژوهش کیفی یک نگرش، شیوه

المی، صورت کهایی سروکار دارد که واقعیت موردمطالعه را بههای متنوع است. پژوهش کیفی با دادهبا استفاده از روش
فرایند  کننده درکند. این نوع پژوهش بر معنایی تأکید دارد که افراد شرکتتصویری یا امثال آن نمایان و تحلیل می

مشاهده، »هایی چون رای پژوهش از پدیده موردمطالعه در ذهن دارند. پژوهش کیفی عبارت از مجموعه فعالیتاج
اول، درباره موضوع پژوهش است که هرکدام به نحوی پژوهشگر را در کسب اطالعات دست« مصاحبه و امثال آن

ده استفا« شدهبندیتحلیلی، ادراکی و طبقه هایتوصیف»شده برای آوریهای جمعدهند. در این روش از دادهیاری می
های آماری یا هرگونه کمّی کردن باشد در زمره پژوهش هایی غیر از روشای که با شیوهشود. درواقع هر نوع یافتهمی

 وجود دارد.  73-5گیرد. در پژوهش کیفی سه بخش عمده به شرح جدول کیفی قرار می
 . اجزای کلیدی پژوهش کیفی 09-5جدول 

 توضیح اجزا ردیف
 «مصاحبه، مشاهده و مشارکت و امثال آن»هایی چون ها از راهآوری دادهجمع هاداده 7
پردازی فهومم»های ها که شامل شیوهها یا نظریههای تحلیلی، تعبیری و تفسیری برای رسیدن به یافتهبا روش هاوتحلیل دادهتجزیه 2

برداری و نمایش روابط گیری غیرآماری، یادداشتهای دیگری مانند نمونهاست. شیوه« ها یا کدگذاریاز داده
 صورت دیاگرام نیز بخشی از مرحله تحلیلی هستند. مفهومی به

 های علمیها در مجالت و همایششده و شفاهی و ارائه آنهای نوشتهگزارش گزارش نتایج 9

هشگر خود کیفی، پژو به موضوع مورد بررسی است. در پژوهشنتایج پژوهش کیفی برگرفته از یک نگاه عمیق          
های نزدیکی شباهت« هاآوری و تحلیل دادهجمع»های کیفی در کند. اغلب روشور در محتواها میرا غرق و غوطه

مل و تفکر أبا ت« پایان به آغاز»و از « آغاز تا پایان»و تفکر از « بازاندیشی»کیفی  های خاص روشدارند. از دیگر ویژگی
نگرانه به معرفی هر یک از حال در این کتاب تالش شده است تا با رویکردی جامعانتقادی پژوهشگر است. بااین

 ها پرداخته شود. ها نسبت به بقیه روشهای خاص و متمایزکننده آنهای کیفی و ویژگیروش
 دهد. در برخی منابعتأملی را نشان میقابلهای های پژوهش کیفی در منابع مختلف تفاوتبندی از روشدسته     

نگاری، پدیدارشناسی، تاریخی، گرانددتئوری، قوم»های پژوهش کیفی در یک دسته و با عناوینی چون انواع روش
گیرند و سایر مفاهیم یا قرار می« پژوهی، مطالعه موردی، مونوگرافی، دلفی، کیو، اپرا، گروه اسمی و امثال آناقدام
« اشناسی و امثال آن رگفتمان، روایتی، محتوا، هرمنوتیک، ژانر، مضمون، نشانه»تحلیل گونه مانند تحلیل های روش

بندی از ( برگرفته از نتایج یک پژوهش، دسته7935راستا خنیفر و مسلمی )دانند. در اینمی« شیوه تحلیل»عنوان به
 اند. را ارائه کرده 21-5های کیفی به شرح جدول روش

 
 

 
 



  

 

 

 مبانی روش شناسی پژوهش ۸۵۵

 . انواع روش پژوهش کیفی با توجه به هدف21-5جدول 
 خروجی و نتایج روش ردیف هدف

سازی اطالعات و حرکت به عصاره
 سمت ژرفای متون 

 شناختی و تلخیص متونروش تحلیل مضمون 7
 ها و متون )سفر به روح جمالت و جهان(غربالگری پیام تحلیل محتوا 2
 ها( در متن برای درک معانیها )دلیللبررسی دا شناختیتحلیل نشانه 9
 وتحلیل زبان در کاربرد نهفتهتجزیه تحلیل گفتمان 4
 توصیف از دل تجارب زیسته تحلیل روایت 5
 االذهانی(یابی )سفر بینجوهره پدیدارشناسی 6
 سازی و تولید نظریهمفهوم گراندد تئوری 1

 جویی شناسی و حقیقتآسیب
 تاریخ و متن( )سفر به فراسوی

 ها از دل آثار و شواهدها و یافتهتولید داده تاریخی 8
 توصیف دقیق جزئیات یک قوم یا ملت نگاریمردم 3
 روش تاریخی مبتنی بر عدم پیوستگی رویدادها  تبارشناسی 71

 شمار یک مورد های بیبررسی جنبه مطالعه موردی 77 نگری برای تفسیر و تطبیقجزئی
 مطالعه یک عرصه برای ایجاد تغییر و تعدیل فوری  پژوهیداماق 72
 ها کشف نقاط افتراق و انطباق پدیده تطبیقی 79

 بررسی جزءنگر مفاهیم برای نشان دادن تناقضات مفهومی  واسازی 74 نهضت قیام بر قواعد روشی
 تجربه کاوی زنان و خلق نظریه جدید   فمنیسم 75

 و کیفی  کمّیانقالب تلفیق روش  آمیخته 76 و کیفی کمّیحرکت در مرزهای 
 سوی جهان افراد راهی به کیو 71
 ها از مطالعات متعدد و پراکنده شکار یافته فراتحلیل 78
 ای نمایش جهان وسیع متن در مینیاتور شبکه سازی مدل 73

توانند با استفاده از های کیفی میه برخی روشدر ادامه و معرفی هر روش در فصول آتی شاهد آن خواهید بود ک      
های کلیدی فرایند ترین ویژگیهم قرار بگیرند. از مهم کمّیهای ، در زمره روشکمّیهای آوری دادهابزارهای جمع

 اشاره کرد. 24-5توان به مواردی به شرح جدول پژوهش می
 های پژوهش کیفی ترین ویژگی. مهم20-5جدول 

 ضیحتو ویژگی ردیف
 اندازها در کنار یکدیگر ها و چشمهای مختلف دیدگاهقراردادن تکه چینیتکه 7
 های گسترده  و در ادامه محدودسازی تدریجی داده« گذرد؟چه می»شروع با یک سؤال پژوهشی گسترده مانند  تشبیه قیف 2
 موارد« تعریف، تولید و پاالیش»در مراحل « ثبتجستجو، ارزیابی، آماده کردن اسناد و »های تکرار فعالیت دورانی بودن 9
 عنوان دیدگاه آغازین پژوهش کیفیها یا ابزارهای تفسیری بهتأکید بر نظریه مفاهیم حساس 4
 جای اجزا  ها یا توجه به کل بهنگر به زمینه و عرصهجانبهنگرانه و همهتوجه کل گشتالت 5

ه چه اطالعاتی؟ از کجا؟ و به چ»که کربندی آن را مشخص کرد. یعنی اینبرای طراحی یک پژوهش کیفی باید پی     
های مروری جامع بر انواع روش 27-5الزم است. در جدول « پاسخ مناسب سؤال پژوهش»برای رسیدن به « میزان؟

 ها صورت گرفته است. های متمایزکننده آنپژوهش کیفی و مؤلفه
 
 



 

 

 ۸۵۸ مرجع پژوهش

 هاهای متمایزکننده آنهای پژوهش کیفی و ویژگی. مروری جامع بر انواع روش20-5جدول 
 ابزار کاربرد گیرینمونه هدف روش پژوهش ردیف

 مصاحبه و اسناد متن شکافی موارد خاص شناخت، تحلیل و گزارش تحلیل مضمون  7
 مصاحبه و اسناد تحلیل متن  واحد 91تا  7 اکتشاف در متون تحلیل محتوای کیفی 2
 مصاحبه و اسناد هاتفسیر نشانه رمزها و نمادها مطالعه نشانه و موارد معنادار شناسیتحلیل نشانه 9
 ثبت مکالمات تفسیر عوامل بیرون از متن  هدفمند مطالعه محتوای متأثر از فرهنگ تحلیل گفتمان  4
 مصاحبه و اسناد تفسیر تجارب در روایت  2تا 7 های متنبررسی روایت تحلیل روایت 5
 مصاحبه و مشاهده شناخت پدیده با درک افراد نفر 25تا  5 کشف تجربه زنده افراد سیپدیدارشنا 6
 مصاحبه و مشاهده هاساخت نظریه از داده 61تا  75 دستیابی به نظریه از یک پدیده گراندد تئوری 1
 اسناد و مصاحبه بازتولید تاریخ تا اشباع  کشف و تفسیر رویداد گذشته تاریخی 8
 مشاهده و مصاحبه اکتشاف فرهنگی 51تا  91 کشف موارد در میدان طبیعی نگاریقوم 3
 اسناد و مشاهده هافهم عمیق واژه تا چند واژه 7 هاکندوکاو در سخن تبارشناسی 71
 انواع موارد فهم عمیق از یک مورد برحسب مورد مند مورد خاصبررسی نظام مطالعه موردی 77
 اسناد و مصاحبه تحلیل انتقادی متن ادبی 71تا  2 وانش متنتحلیل انتقادی در خ واسازی 72
 انواع موارد خلق نظریه درباره زنان هدفمند مطالعه درباره یا ازنظر زنان فمنیسم 79
 انواع موارد توصیف و تفسیر رفتارها هدفمند های اجتماعیمطالعه گروه گرایانهطبیعت 74

ی درک جهان اجتماعی است که پژوهشگر در آن، تجربیات و اقدامات افراد گرایانه رویکردی براپژوهش طبیعت      
کند. این روش پژوهش سنتی که می« مشاهده، توصیف و تفسیر»های خاص را در بستر اجتماعی و فرهنگی و گروه

نگاری، قوم»کیفی ازجمله  های پژوهشای از روشتوسعه یافت، مجموعه« شناسیشناسی و جامعهانسان»ابتدا از 
 های زندگی و کار افراد،گرا با جستجو در محلاست. پژوهشگران طبیعت« مطالعات موردی، گراندد تئوری و امثال آن

های یفتوص»را برای رسیدن به « های توصیفی و همچنین تجربیات ذهنی خودها و سایر منابع دادهمشاهدات، مصاحبه»
-گرایانه برای پژوهشهای پژوهش طبیعتطرح دهند.مورداستفاده قرار می «های اجتماعیتفسیر پدیده»و در ادامه « غنی

« وجود اطالعات کم درباره موضوع»یا « های نظریدر دسترس نبودن چارچوب»ویژه در شرایط های اکتشافی و به
 (. 2171، 7بسیار مفید هستند )سالکیند

 
 . رویکردهای مطالعه00-5

و دسته رویکرد معمول و رویکرد فرامطالعه تقسیم کرد. رویکرد معمول به استفاده توان به درویکردهای مطالعه را می
-پژوهش« شناسیبررسی، ترکیب و آسیب»های خاص و معمول اشاره دارد اما رویکرد فرامطالعه اغلب برای از روش

 . گیردرا در بر می 22-5هایی به شرح جدول رود. فرامطالعه انواع روشکار میهای گذشته به
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 های فرامطالعه . انواع روش22-5جدول 
 توضیح انواع ردیف

 هاها و کیفیت آنها، سیر تکمیلی نظریهها، پارادایمها، نظریههای گذشته ازجمله فرضیههای پژوهشتحلیل نظریه فرانظریه 7
 هاگیری و تحلیل دادههای گذشته ازجمله صحت و تناسب روش پژوهش، نمونهشناسی پژوهشتحلیل روش فراروش 2
 های منتخب های اصلی از پژوهشهای گذشته با رویکرد کیفی ازجمله تفسیر دادههای پژوهشتحلیل یافته فراترکیب 9
 کمّیهای گذشته با رویکرد های پژوهشتحلیل یافته فراتحلیل 4

 
 . منبع داده05-5

یم تقس« اصلی و مروری»ها را به دو دسته توان پژوهش، میدوم خواهد بوداول یا دستبر اساس منبع داده که یا دست
کند. اما آوری و آن را تحلیل میها را با ابزارهای مشخصی جمعخود پژوهشگر داده« پژوهش اصلی»کرد. در رویکرد 

ا تحلیل ها رها و مطالعات پرداخته و آنها یا اطالعات حاصل از دیگر پژوهشمرور دادهدر روش مروری، پژوهشگر به
 شناسایی کرد.  29-5توان به شرح جدول های مروری را میکند. بر این اساس روشمی

 های مطالعات مروری. انواع روش24-5جدول  
 توضیح انواع ردیف

 سازی موارد کلیدی از دانش فعلی در یک موضوع خاص یا مرور ادبیات پیشینه و با هدف خالصه مرور روایی 7
 «مطالعه مطالعات»یا « وتحلیل مطالعات با معیارهای مشخصتجزیه»ها با با هدف بررسی پاسخ به سؤال مندمرور نظام 2
 مروری سریع برای مشخص کردن محدوده مطالعه ایمرور محدوده 9
 مند(های مختلف )اغلب در ادامه مرور نظامروشی با رویکردی آماری برای ترکیب نتایج پژوهش فراتحلیل 4
 گرایانه سازوکارهای چگونگی و چرایی مداخالت پیچیده محیطی در بهبود یا ناکامی نتایجبررسی واقع بینانهاقعمرور و 5
 ها و اطالعات برگرفته از مطالعات کیفی )مانند فراتحلیل اما برای مطالعات کیفی( وتحلیل دادهتجزیه فراترکیب 6

 

 پذیری. واکنش06-5
پذیر، شامل هرگونه مطالعه رفتار انسانی است که مبتنی بر های واکنشرخالف روشروش غیرواکنشی یا غیرمزاحم ب

آثار فیزیکی »تواند دربرگیرنده ها نباشد. این روش میگفتگوی مستقیم با افراد )مانند مصاحبه( یا مشاهده مشارکتی آن
« نترنتای»و یا « دارک متنی، صوتی یا تصویریاسناد و م»یا « ماندهاپس» ،«آثار باستانی»ها مانند جامانده از انسانو به

ای هبرند. سنجهکار میهای ثانویه بههای غیرواکنشی را برای اشاره به دادهرو برخی پژوهشگران روشباشد. ازاین
دهند تا ابعاد گوناگون یک پدیده را بدون مراجعه یا تغییر در آن غیرواکنشی یا غیرمزاحم، به پژوهشگران اجازه می

ردمطالعه قرار دهند. در این روش، افراد موردمطالعه بدون آگاهی از مشاهده یا مطالعه شدن، هیچ واکنشی به مو
یت ای برای اختالل در فعالشده و زمینههای پژوهشی ندارند؛ زیرا پژوهشگر در بستر موقعیت اجتماعی پنهانفعالیت

آگاهی از موردمطالعه قرار گرفتن باعث خودسانسوری هایی است که پژوهش وجود ندارد. اهمیت این روش در زمان
همین دلیل برخی کارشناسان مشاهده پنهان یا بررسی مصنوعات و بقایای افراد شود. بهکننده میدهنده یا مشارکتپاسخ

ها روش ها تأکید دارند که خطای ایندهند. آنها ترجیح میموردمطالعه را در بسیاری از موارد بر تماس مستقیم با آن



 

 

 ۸۵۶ مرجع پژوهش

بندی کرد دسته 24-5توان به شرح جدول  های غیرواکنشی را میهای واکنشی بسیار کمتر است. انواع سنجهاز روش
 (. 7932)محمدپور، 

 های غیرواکنشی . انواع سنجه20-5جدول     
 شامل انواع ردیف

 هد آثار مادیهای آرشیوی و شواهای انسانی مانند ثبت با دادهناشی از فعالیت مصنوعات 7
حفظ »بررسی یک پدیده اجتماعی بدون اطالع افراد تحت مشاهده و با نقشی غیرتعاملی و غیرمزاحم با تأکید بر  مشاهده پنهان 2

 «دوری از گفتگوی مستقیم»و « مشاهده باز و آزاد»، «های عاطفی و رفتاریپرهیز از درگیری»، «فاصله

د که معانی نمادین با خود دارند و انواع متفاوتی از مواد مکتوب یا نوشتاری های آرشیوی مصنوعاتی هستنداده      
ا هگیرند. این دادهشده در اشکال گوناگون دیگر مانند تصویرها را در بر میها یا اطالعات ذخیرهها و روزنامهمانند نامه

های مکمل در ارتباط با موضوع استفاده ادهعنوان منبع دعنوان تنها منبع مطالعه و یک پدیده یا موضوع و هم بههم به
 هستند.  25-5های آرشیوی دارای انواع متفاوتی به شرح جدول شوند. دادهمی

 های آرشیوی ها یا داده. انواع ثبت25-5جدول     
 شامل انواع ردیف

 هامارها و گزارشانواع آرشیو دولتی و غیردولتی برای مصرف عمومی مانند انواع آ های همگانی مکتوبثبت 7
 های شخصیها و وبالگهای شخصی، نامهها، یادداشتانواع خودنگاری های خصوصی مکتوبثبت 2
 دهنده ابعاد گوناگون یک پژوهش از مطالعات قبلی و پوشش های آرشیویهای دادهپایگاه 9
 مانند آرشیو فیلم، صوت و تصویر  شده غیرنوشتاریاطالعات ذخیره 4

شوند. دوم تفاوت قائل میاول و دستپردازند، بین دو دسته منابع دستثر پژوهشگرانی که به تحلیل اسناد میاک     
منابع  تأکید دارند. در مقابل« ، سفرنامه یا گزارش شاهدان عینی از یک واقعه یا موقعیتنامه»اول یا اصلی بر منابع دست

 شناسان و گزارش شاهداننگاران و جامعهتحلیل تاریخ»منابعی مانند اول و بر دوم یک گام دورتر از منابع دستدست
تحلیل »های پژوهشی خاص مانند با رویه« مجازی و الکترونیک»کنند. امروزه اسناد و مدارک اشاره می« غیرعینی

رار گرفته موردتوجه ق« مشاهده مشارکتی مجازی»، «شناختی مجازینشانه»، «نگاری مجازیمردم»، «های مجازیداده
دسترسی آسان، ارزان، عمومی بودن و ماندگاری بیشتر و امکان بررسی »توان به می« ایاسناد رسانه»است. از نقاط قوت 

شی افزای»های توان به دو دسته سنجهاشاره کرد. شواهد آثار مادی یا مصنوعات مادی را نیز می« تغییرات در طول زمان
 سیم کرد. تق 26-5به شرح جدول « و فرسایشی

 . انواع آثار مادی یا مصنوعات  26-5جدول    
 شامل انواع ردیف

ها در یک شهر بر اساس برآورد مصرف نوشابه»ها روی یکدیگر مانند های مواد و مستلزم انباشته شدن الیهماندهباقی افزایشی 7
عنوان معرف یک گروه یا های روی دیوارها بهها، شعارها و نقاشییادداشت»یا « های خانگیدانهای خالی در زبالهبطری

 « جامانده از صحنه جرم مانند پوکهاطالعات »یا « افراد خاص
الیچه نقاط پوسیده ق»یا « پسندیای از عامهعنوان نشانههای کثیف صفحات کتاب بهگوشه»مواد گزینشی و فرسوده مانند  فرسایشی 2

 «پسندیعنوان شاخص عامهدر موزه به
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ل کند. تحلیرا فراهم می« شدن محیط توسط اقدامات روزمره انسانیچگونگی فرسوده»ها امکان مطالعه این سنجه      
تر است؛ زیرا ازنظر زبان، چارچوب یا منطق کمتری نسبت به زبان مصنوعات مادی از تحلیل متون مکتوب پیچیده

تولید، مصرف، »ی هستند، لذا باید زمینه اجتماعی گفتار و نوشتار دارد. محصوالت مادی اغلب دارای معانی ضمن
پژوهشگر و خود »دقت شناخته شود. تفسیر مصنوعات مادی عالوه بر اینکه به ها بهآن« دورانداختن و بازمصرف

وابسته است، احتمال دارد همچون زمینه تولید شدن آن در طول زمان دچار تغییرات شود )محمدپور، « فرهنگ مادی
7932 .) 

 
 . انواع روش پژوهش با توجه به مشارکت پژوهشگر 01-5

 بندی کرد. دسته 21-5توان در سه دسته بر اساس مشارکت پژوهشگر به شرح جدول ها را میپژوهش
 . انواع پژوهش با توجه به مشارکت پژوهشگر   21-5جدول 

 توضیح انواع ردیف
 کند. می ها را در پژوهش ایفاتنهایی همه نقشیک فرد به فردی  7
 شود.  ها در یک تیم یا گروه بین پژوهشگران تقسیم مینقش گروهی 2
 هایی تخصصی با رویکرد رسیدن به خرد جمعی مشارکت جمعی و داوطلبانه پژوهشگران از طریق سایت سپاریجمع 9

و به معنای « سپاریونبر»و « جمعیت»ترکیبی از دو کلمه  Crowdsourcing معادل سپاریسپاری یا انبوهجمع     
سپاری به گروه فراوانی از پژوهشگران در دنیای پژوهش نوعی برون« سپاریجمع»سپاری به انبوه مردم است. برون

ند. تواند پژوهشگران خود را تأمین کحائز شرایط ناشناخته و داوطلب است. ناشناخته به این معنا که بانی پژوهش نمی
های تخصصی و مربوط به این کار انجام سایتاخوان عمومی در اینترنت و اغلب در وباین کار معمواًل از طریق فر

با  «سایتیک پروژه پژوهشی در وب»سپاری با قرار دادن های مخصوص پژوهش جمعمنظور سایتشود. برای اینمی
 باالتر بودن هوش»بر « خرد جمعی»پردازند. این رویکرد جلب و همکاری متخصصان مربوطه داوطلب به اجرای آن می

ها آن« تجمیع»ها نیست بلکه حل، میانگین گرفتن از راه«خرد جمعی»تأکید دارد. منظور از « جمعی از هوش فردی
صد یک نظرات« بندیتجمیع و جمع»ترین دونده باالتر نیست اما صد دونده از سریعاست. یعنی میانگین سرعت یک

ع آرا، تنو»هایی چون ها به ویژگیسپاریجمعمتری از تصمیم یک نفر دارد. در حل یک مشکل، خطای کنفر درباره راه
(. 2114، 7توجه داشت )سورویکی« افزایی در تبدیل قضاوت شخصی به تصمیمات گروهیعدم وابستگی جمعیت و هم

ن متنوع و سپاری پژوهشی از روندهای رو به رشد پژوهشی در حوزه علوم رفتاری و همراه با جذب پژوهشگراجمع
آمازون »توان به مواردی چون های تخصصی برای این منظور میسایتمتعدد از در سطح جغرافیایی وسیع است. از وب

اشاره  2«رسپانس، سوروی مانکی آودینس و ویلمارتمکانیکال ترک، پروفیلیک آکادمیک، کوالتریکس پنل، استادی
سپاری جمع .(2175، 9سیمورشریات افزایش داده است )هارمس و دیرا در ن سپاریجمعکرد. این رشد فراوانی مقاالت 

                                                           
1. Surowiecki  
2.  Amazon Mechanical Turk (MTurk), Prolific Academic, Qualtrics Panels, StudyResponse, Survey Monkey 
Audience and Witmart 
3.  Harms & DeSimone 



 

 

 ۸۵۴ مرجع پژوهش

کنندگان زیادی )گاهی تا صدها نفر( با هزینه نسبتاً کم در یک دوره زمانی کوتاه دهد تا پژوهشگران یا شرکتاجازه می
به  ها برای پاسخو گاهی در یک روز در پروژه مشارکت کنند. نکته مهم آن است که باید اطمینان حاصل کرد که نمونه

 های دانشگاهی و کارشناسی نتایج بهتریدهد که در این روش نمونهترین باشند. نتایج نشان میسؤال پژوهش، مناسب
هایی را برای های جهانی، سایت مربوطه محدودیتهمین دلیل در پروژه(. به2171، 7دارند )هنریش، هاین و نورنزیان

برای استفاده از این روش  (.2175، 2کنند )فیتوسا، جوزف و نیومنایجاد میحضور پژوهشگران از کشورهای خاص 
های محبوب کشورهای منتخب را برای باالبردن شانس انتخاب نمونه مناسب شناخت. برای نمونه باید سیستم عامل

MTurk سپاری ی جمعها. روش(2176، 9)پالمر و استریکلند متحده محبوب نیستاندازه ایاالتدر همه کشورها به
وند ر« فناوری، ذینفعان و ارتباط»ای در چگونگی استفاده از عناصر اصلی آن یعنی های خالقانهپژوهشی با روش
ی آن است که بدون شناسای« زیرساخت شبکه اجتماعی»و « سایت اجراکنندهوب»کند. فناوری شامل تکاملی را طی می

رد. طور مؤثر استفاده کتوان از ظرفیت آن بهثرپذیر از اهداف پروژه نمیمناسب ذینفعان یا گروه و افراد اثرگذار یا ا
سپاری پژوهشی با تأمین زیرساخت فناورانه دارد که به بانیان امکان سایت نقش مهمی در جمعکنندگان وبتأمین

 امکان برقراری ارتباط کند. همچنین بایدقراردادن پروژه در معرض دید تعداد زیادی از پژوهشگران بالقوه را فراهم می
کلی کارآمد به ش« روزرسانی پروژه و تبادل ایمیلدریافت نظر، به»هایی مانند بین بانیان و پژوهشگران از طریق ویژگی

 تواند فرد، تیم یا یک سازمان خاص باشد. فراهم شود. بانی پژوهش می
ی های فرعی برای انجام فعالیت موازی روبه گروهتقسیم فرایند اجرای این الگو مبتنی بر جمعیتی بزرگ و قابل     

اهداف مشترک است. در این مسیر اغلب پژوهشگر اصلی، سؤال اصلی پژوهش را با سامانه مطرح و ضمن جلب نظر 
کنندگان ها در میان مشارکتآوری و با توزیع آنها را از طریق سامانه جمعحلها و راهو مشارکت پژوهشگران پاسخ

-لحها بپردازند. این رویکرد زمینه دستیابی به راهها یا پاسخحلبندی راهشود تا به ارزیابی و درجهخواسته میها از آن
تواند یک استاد دانشگاه یا شود. پژوهشگر اصلی میکنندگان میها توسط خود مشارکتبندی آنهای متنوع و درجه

مله کنندگان ازجژوهشگری باشد. او باید وظایف جمع مشارکتپژوهشگر یا هر فرد دیگری با توانایی الزم در امر پ
 شود.چگونگی را مشخص کند. تمامی این موارد در ساختار سامانه اینترنتی و توسط عملگر مربوطه انجام می

   
 بندی بر مبنای رویکرد مواجهه با واقعیت. دسته08-5

پژوهش » ها در دو دسته کلیو مطالعه در پژوهش، پژوهششناسی یا نحوه تفکر بندی مبتنی بر روشبر اساس این دسته
 گیرند. قرار می 28-5به شرح جدول « Rationalismعقلی یا »و « empirical researchتجربی یا 

 
 
 

                                                           
1.  Henrich, Heine and Norenzayan 
2.  Feitosa, Joseph & Newman 
3.  Palmer and Strickland 



  

 

 

 مبانی روش شناسی پژوهش ۸۵۲

    ر اساس نحوه تفکر و مطالعه. انواع پژوهش ب28-5جدول 
 توضیح انواع ردیف

 متغیرها در بررسی امور مبتنی بر مشاهده رفتار بدون دستکاری در  تجربی 7
 های معتبر در بررسی امور تکیه بر اصول عقلی و منطقی مانند نظریه عقلی 2

« experimental researchپژوهش آزمایشی یا »های فارسی این مفهوم با گاهی در ترجمه. پژوهش تجربی: 5-08-0
رین تفاوت تاند. مهمعنوان تجربی ترجمه شدهی بههای آزمایششود؛ زیرا در بسیاری از منابع، پژوهشاشتباه گرفته می

ی اشود و آثار آن بر متغیر وابستههای آزمایشی، متغیر مستقلی دستکاری میاین دو روش در آن است که در پژوهش
تنی شود. پژوهش تجربی، مبشود؛ اما در پژوهش تجربی، مشاهده رفتار و بدون دستکاری متغیری انجام میبررسی می

اهده خصوص با مشواهد تجربی یا مستندات تجربی است. شواهد تجربی اطالعاتی است که از طریق حواس بهبر ش
 تواند ادعای داشتنگرایی کسی میشود. در منطق تجربهو مستندسازی الگوها و رفتار از طریق آزمایش حاصل می

آوری داده و کسب دانش در آن چنین راه جمعدانش داشته باشد که باورهای او دالیل منطقی و تجربی داشته باشد. هم
شواهد تجربی مانند ثبت مشاهدات یا تجربیات مستقیم  تواند از مشاهده یا تجربه مستقیم و غیرمستقیم باشد.می

چرخه  مثابه یکیا کیفی مورد تحلیل قرار گیرد. اغلب پژوهش تجربی به کمّیتواند با رویکردهای پژوهشگر، می
 شود.  انجام می 23-5به شرح جدول « ه، استقرا، قیاس، آزمون و ارزشیابیمشاهد»ترتیب به

 . چرخه پژوهش تجربی   29-5جدول 
 توضیح انواع ردیف

 مشاهده پدیده و جستجو درباره علل آن مشاهده 7
 ها یا توضیحات کلی برای پدیدهتنظیم فرضیه استقرا 2
 ها هایی برای آزمون فرضیهتدوین روش قیاس 9
 ها و رسیدن به نتیجه تأیید یا رد فرضیهآزمون فرضیه آزمون 4
 ترین توضیح برای پدیدهعنوان معقولها و تدوین نظریه بر اساس استدالل حاصل از نتایج آزمایش بهتفسیر داده ارزشیابی 5

آوری داده برای جمعشود و از ابزارهای رسمی این نوع پژوهش اغلب با یک نظریه آغاز می. پژوهش عقلی: 5-08-2
قل صورت متغیرهایی چون مستها بهتعمیم هستند. در این روش اغلب مسئلههای آن اغلب قابلشود. یافتهاستفاده می

 شوند.  ها معرفی میو وابسته بر اساس روابط عقالنی بین آن
 
 . انواع پژوهش ارزشیابی5-09

ک هدف برای رسیدن به ی« شدهزمان، پول، تالش و منابع صرفارزش، شایستگی، »پژوهش ارزشیابی بر ارزیابی منظم 
ای همشخص اشاره دارد. پژوهش ارزشیابی نوعی از پژوهش کاربردی با هدف تأثیرگذاری در دنیای واقعی است. روش

ی بتواند برای انجام پژوهش ارزشیابی استفاده شود. فرایند پژوهش تحقیق ارزشیابسیاری مانند پیمایش و آزمایش می
ها، محصول، خدمات و یا منابع است. پژوهش ارزشیابی ها، فرآیندها، پروژهها در مورد سازمانآوری دادهشامل جمع

کل توان در دو ششود. این نوع پژوهش را میکند و به کاربردهای عملی منتهی میگیری را تقویت میدانش و تصمیم
 های معرفی شده در این دو نوع روش انجام داد. با انواع روش« ارزیابی کیفی»و « کمّیارزیابی »



 

 

 ۸۶۱ مرجع پژوهش

 . انواع پژوهش با رویکرد اجتماعی 5-21
شود. پژوهش اجتماعی روشی است که در اشاره می« پژوهش اجتماعی»پژوهش بنام  نوعی از روشدر برخی منابع به

رند. بدیهی است که وقتی گیکار میآن پژوهشگران علوم اجتماعی برای کسب اطالعات درباره مردم و جوامع به
گیرد. از انواع های غیراجتماعی قرار میغیراز مطالعه مردم و جوامع باشد، در زمره پژوهشرویکردی پژوهش به

 توان در این دو نوع پژوهش استفاده کرد.و کیفی می کمّیهای روش
 
 تر است؟ بندی و کدام روش پژوهش مناسب. کدام دسته5-20

های دانشجویان و شود تا تالشدر انتخاب موضوع و روش پژوش در موارد متعددی باعث میدقتی متأسفانه بی
رفع یک مسئله یا مشکل »و حتی « نظریه، ایده، علم محض یا پیشرفت دانش»پژوهشگران به موارد مهمی چون ارائه 

برای  علم صورت گیرد.کمکی نکند و تنها نوعی نشخوارگی سطحی از ظواهر « یا پاسخی صریح به یک سؤال کلیدی
 این منظور باید در انتخاب موضوع و روش پژوهش، نهایت دقت و تأمل قبل از شروع پژوهش صورت گیرد.   

امه یا نتوان از چندین بعد معرفی کرد؛ اما در پروپوزال )پیشنهاد پژوهش( و فصل سوم پایانروش پژوهش را می     
ترین دالیل در و مسیر اجرا یا طرح پژوهش پرداخته شود. درمجموع مهمپژوهش باید به روش پژوهش ازنظر راهبرد 

 شده است. معرفی 91-5انتخاب یک روش پژوهش و معرفی آن در جدول 
 . انواع استدالل پژوهشگران برای برتری یک روش پژوهش نسبت به بقیه41-5جدول 

 هااستدالل ردیف
 فلسفه خاص پژوهشگر  7
 هش چارچوب خاص نظری پژو 2
 مسئله پژوهش یا پرسش کلی پژوهش  9
 های ممکن ها یا فرصتهای خاص پژوهش و انواع محدودیتموقعیت 4

عنوان طرح پژوهش ها که اغلب از آن بههای پژوهش بر مبنای مسیر اجرای آنبرای درک بیشتر هر یک از روش     
 ها خواهد پرداخت. رایند اجرای آنشود؛ بخش سوم این کتاب به معرفی هریک با جزئیات فیاد می

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

مبانی انتخاب جامعه  
و نمونه پژوهش   6 

 ی: آشنایی با مبانی انتخاب جامعه و نمونه پژوهش هدف کل

 اهداف یادگیری
 آشنایی با قلمرو پژوهش 
  آشنایی با انواع متغیر 

 آشنایی با انواع جامعه پژوهش 

 گیری تصادفی آشنایی با انواع نمونه 

 گیری غیرتصادفی آشنایی با انواع نمونه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۸۶۲ مرجع پژوهش

 مقدمه 

های اساسی در فرایند اجرای پژوهش انتخاب قلمرو، جامعه و نمونه پژوهش است. در این فصل فرایندهای یکی از گام
 محدودسازی و اجرای پژوهش بر اساس قلمرو، جامعه و نمونه معرفی خواهد شد. 

 
 لمرو پژوهش. تعیین ق6-0

یکی از رویکردهای اصلی در پژوهش، محدود کردن قلمروهای آن برای باال بردن قابلیت اجرا و دقت عمل در آن 
 کنند که در این کتابیاد می« های در کنترل پژوهشگرمحدودیت»یا « محدوده»است. برخی از قلمرو پژوهش با عنوان 

می، با این واژه مورداشاره قرار خواهد گرفت. در اغلب موارد پژوهشگر ازنظر مفهو« قلمرو»با توجه به غنی بودن واژه 
پردازد که این محدوده در انتخاب جامعه و نمونه نقش مهمی خواهد در سه حیطه به تعیین محدوده قلمرو پژوهش می

 معرفی شده است.  7-6داشت. سه حیطه اصلی برای تعیین قلمرو پژوهش در جدول 
 های تعیین قلمرو پژوهش حیطهترین . مهم0-6جدول 

 توضیح حیطه ردیف
 هاتعیین محدوده موضوع و متغیرهای موردبررسی با تأکید بر انتخاب تعاریف عملیاتی برای آن موضوع 7
 تر آن و حتی محدوده دقیق« گذشته، حال و آینده»تعیین دوره زمانی موردبررسی از شکل کلی  زمانی 2
 افیایی و مکانی موردبررسی تعیین محدوده جغر مکانی 9

 
 . تعیین محدوده موضوع و متغیرها6-2

ا نوع بندی از متغیرهبرای تعیین محدوده موضوع باید متغیرهای موردبررسی را خوب شناخت و بر اساس انواع دسته
ری است که آید، شامل هر چیز تغییرپذیطور که از نام آن بر میو محدوده آن را شناسایی کرد. معنی متغیر همان

گیری آن است تا بداند که در موضوع موردبررسی چه وضعیتی دارد یا دنبال شناخت و اندازهپژوهشگر در پژوهش به
شود یا در مقایسه با دیگر متغیرها چه تفاوت یا اولویتی خواهد تحت تأثیر و در ارتباط با چه عواملی دچار تغییر می

گیری متغیرهای با روشی مشخص انجام داد، باید محدوده یا نحوه اندازهک موضوع پژوهشی را جرای یداشت. برای ا
 مشخص کرد.  2-6آن موضوع را مشخص کرد. برای این منظور باید وضعیت متغیرها را از ابعادی به شرح جدول 

 . انواع رویکردهای تعیین وضعیت متغیرها 2-6جدول 
 توضیح انواع ردیف

« کوواریت» ،«زایی، درون یا برون«آشکار یا پنهان»، «گیرینحوه اندازه»، «بینمالک یا پیش»، «یا وابسته مستقل»ازنظر  معرفی نوع متغیر 7
 «مقوله»و 

 شده برای متغیرانتخاب تعریف نظری موردنظر از میان انواع تعاریف ارائه تعریف نظری 2
 تغیر بر اساس تعریف نظری منتخب برای آن  آوری داده درباره مگیری یا جمعمعرفی روش اندازه تعریف عملیاتی 9

 
 
 



  

 

 

 مبانی انتخاب جامعه و نمونه پژوهش ۸۶۵

 . معرفی نوع متغیر6-2-0
گذاری نمود. با معرفی هر متغیر بر اساس بندی و نامها با رویکردهای خاصی دستهتوان در انواع پژوهشمتغیرها را می

شخص خواهد شد. در ادامه شده، جایگاه آن متغیر در پژوهش و در ارتباط با سایر متغیرها مهای انتخاببندیدسته
ندی از باین مسیر شرایط بهتری برای انتخاب تعریف نظری و عملیاتی مناسب متغیر فراهم خواهد شد. انواع دسته

 مرور کرد. 9-6توان در جدول متغیرها را می
 بندی از متغیرها . انواع دسته4-6جدول 

 توضیح انواع نقش ردیف
مستقل یا  7

 وابسته
 کاری شده اثرگذار بر دیگر متغیرها در مطالعهشده یا دستنترلعوامل ک مستقل
 گیری برای تشخیص تأثیر متغیر مستقل بر آن متغیر موردبررسی و اندازه وابسته

 کننده: متغیر مستقل با نقش ثانویه برای بررسی نقش آن در کنار متغیر مستقلتعدیل واسط )نوعی مستقل(
 دیگری که اثرش بر متغیر وابسته خنثی یا کنترل شود. کنترل: متغیر مستقل 

  دیگر متغیر دو بین دهنده رابطهمیانجی: توضیح
 . کنترل نیستگر )مزاحم(: متغیر مستقل دیگری که اثرش بر متغیر وابسته قابلمداخله

مالک یا  2
 بینپیش

 کاریته بدون دستای البهمان  متغیر مستقل در پژوهش رابطه بین )مستقل(پیش
 بین یشآن با متغیر پ همان متغیر وابسته که با بررسی تغییراتش برای تعیین میزان رابطه مالک )وابسته(

نحوه  9
 گیریاندازه

 های محدود مانند روزهای هفته یا جنسیتمتغیری معین باارزش ایگسسته یا طبقه
 صد هزارمصدم یا یکصورت نامحدود مانند یکقابل گزارش به پیوسته

آشکار یا  4
 پنهان

 گیری مستقیم اندازهقابل آشکار
  گیری مستقیم مانند هوش و امکان سنجش با شاخص یا عملکرد خاصاندازهغیرقابل مکنون یا پنهان

درون یا  5
 زاییبرون

 گذارند.ها بر دیگر متغیرها اثر میعنوان متغیر مستقل در مدلبه زابرون
زمان مستقل )اثرگذار بر متغیر دیگر( و وابسته )اثرپذیر از متغیر عنوان متغیری در مدل که همبه زاروند

 دیگر( است. 
کاری محقق بر متغیر وابسته اثر دارد که در صورت عدم کنترل آماری، احتمال بدون دست یک نوع متغیر مستقل کوواریت 6

 کند. مستقل بر وابسته ایجاد می بینی متغیراستنباط نادرست از قدرت پیش
 شود. در پژوهش کیفی اغلب از مقوله یا موضوع و متغیر موردبررسی یاد می  مقوله 1

ود. اغلب با شگذارد یا با تغییرات خود موجب تغییرات متغیر وابسته میمتغیر مستقل بر روی متغیر وابسته اثر می     
شود. این متغیر در پژوهش آزمایشی تحت کنترل یا متغیر علت معرفی می خصوص در معادله رگرسیونی()به Xنماد 

تواند آن را وارد فرایند آزمایش کند، از فرایند آزمایش خارج کند و یا مقدار آن را تغییر دهد. پژوهشگر است؛ یعنی می
ا تغییراتی ن یک متغیر معلول بعنواپژوهشگر از قبل با متغیر مستقل و تغییرات آن آشنایی دارد. اما متغیر وابسته به

شود. اغلب در هر پژوهش یک متغیر وابسته و نمایش داده می Yوابسته به متغیر مستقل است که اغلب با نماد آماری 
حداقل یک متغیر مستقل وجود دارد. احتمال اینکه ما چند متغیر مستقل داشته باشیم زیاد است اما اغلب متغیر وابسته 

اگر پژوهشی چند متغیر وابسته داشته باشد، پژوهشگر در عمل با چند پژوهش در یک پژوهش  )نهایی( یکی است.
مواجه است. در پژوهش آزمایشی تغییرات متغیر وابسته در کنترل پژوهشگر نیست بلکه درگرو تغییرات متغیر مستقل 

ا جهت آن حذف کند، دستکاری کند و یطور مستقیم متغیر وابسته را تغییر دهد، تواند بهاست. بنابراین پژوهشگر نمی



 

 

 ۸۶۸ مرجع پژوهش

را پیدا  خواهد که آنرا تغییر دهد. پژوهشگر از آغاز با تغییرات متغیر وابسته آشنا نیست، بلکه با انجام پژوهش می
(. 7988فری، پور و صبینی شونده را دارد )حبیببینی، متغیر وابسته نقش پیشهای پیشکند. به همین جهت در پژوهش

کننده نوعی متغیر مستقل است که نقش ثانویه دارد و پژوهشگر مایل است اثر آن را در فرایند آزمون لمتغیر تعدی
-انتخاب، اندازه»(. این متغیر عاملی است که توسط پژوهشگر 7918فرضیه، در کنار متغیر مستقل مطالعه کند )دالور، 

شده غییر رابطه بین متغیر مستقل و پدیده مشاهدهشود تا روشن شود که آیا تغییر آن موجب تمی« گیری یا دستکاری
شود. برای نمونه در بررسی نمایش داده می Zکننده یا متغیر مستقل ثانویه با ها متغیر تعدیلشود. اغلب در پژوهشمی

هی عنوان متغیر مستقل، معدل دانشگاهمبستگی بین هوش و معدل دانشگاهی دانشجویان پسر و دختر، متغیر هوش به
 (. 7911کننده است )دالور، تغیر وابسته و جنسیت )دختر یا پسر بودن( متغیر تعدیلم

ورت ثابت  صمتغیر کنترل مربوط به زمانی است که پژوهشگر نیاز دارد تا تأثیر برخی متغیرها را بر متغیر وابسته به     
نند جنسیت، هوش یا وضعیت اقتصادی در کننده ماها را حذف کند. برخی از متغیرهای تعدیلنگه دارد و یا اثر آن

 گیرند. عنوان متغیر کنترل مورداستفاده قرار میهای مختلف بهپژوهش
بنابراین  نیستند.« گیری و دستکاریمشاهده، اندازه»گر یا مزاحم برخالف متغیرهای واسط قبلی قابل متغیر مداخله     

(.     7911کننده مشخص شود )دالور، ق تأثیر متغیرهای مستقل و تعدیلمشاهده باید از طریها بر رویدادهای قابلاثر آن
عنوان متغیر واسط تلقی کرد که با قرارگرفتن بین متغیرهای مستقل و وابسته، توان بهبنابراین گاهی متغیر مزاحم را می

ورت صدانند زیرا بهنهفته می گر را همان متغیرکند. برخی کارشناسان متغیر مداخلهها را کامل میخط ارتباط بین آن
جیه منظور توشود. این اصطالح بهشده فرض میای است که پایه و اساس متغیرهای مشاهدهیک ویژگی مشاهده نشده

کنند. یین میموقع خود تبمشاهده نیستند اما رفتار را بهطور مستقیم قابلو تبیین فرایندهای ذهنی و درونی است که به
غیرقابل  کنترل وگر، متغیرهای غیر عینی و از دیدگاهی غیرواقعی هستند؛ بنابراین غیرقابلی مداخلهدرمجموع متغیرها

تنها در منطقی ساختن فرایند آزمایش، بلکه در فرایند تحلیل اهمیت دارد ها نهوجود شناخت آنمطالعه هستند. بااین
فرض، درون داد یا علت کننده و کنترل، پیش، تعدیل( متغیرهای مستقل7318(. از دیدگاه تاکمن )42: 7918)دالور، 

ر کنترل( گیرند، ولی تأثیر متغیر سوم )یعنی متغیکننده( موردپژوهش قرار میهستند. دو متغیر اول )یعنی مستقل و تعدیل
 (. 93-98: 7988پور و صفری، خواهد بود )حبیب 7-6شود. رابطه بین متغیرها بر اساس شکل حذف یا خنثی می

 
 
 
 
 
 

 . رابطه بین متغیرها 0-6شکل 
تغیرها به شرح انواع م« های آموزش بر میزان استفاده کاربران از کتابخانهتأثیر شیوه»یک مثال برای تشخیص متغیرها: 

 تشخیص هستند. قابل 4-6جدول 
 

 متغیرهای مستقل )اثرگذار(

 کنندهمتغیرهای تعدیل

 متغیرهای کنترل

 متغیر وابسته )اثرپذیر( گر/مزاحممتغیر مداخله
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 . انواع متغیرها در مثال موردبررسی 0-6جدول 
 توضیح انواع متغیر ردیف

 های آموزششیوه لمستق 7
 میزان استفاده وابسته 2
 کنندگان )متغیر مستقل دوم(رشته استفاده کنندهتعدیل 9
 مقطع تحصیلی و جنسیت  کنترل 4
 عنوان متغیری اثرگذار در متغیر مستقل و وابسته یادگیری به گرمداخله 5

 متغیری «ندهکنتعدیل متغیر»ها توجه کرد. های آنبرای درک بیشتر متغیرهای واسط در یک بررسی باید به تفاوت     
 بین رابطهده دهنتوضیح متغیر «میانجی متغیر» و دهدمی قرار تأثیر تحت را دیگر متغیر دو بین روابط قدرت که است

 تغیرم «نترلک متغیر»است اما  رگرسیونی رابطه یک در کاتالیزور یک مانند« نندهکتعدیل متغیر»است.  دیگر متغیر دو
 یک»در یک مثال ساده،   گرفت. نادیده را آن ثرا تواننمی ولی نیستجزو متغیرهای اصلی پژوهش  کهی است مستقل
وابط در ر کند اما فرزندان تقویت یا ضعیف را شوهر و زن روابط تواندکننده میبا نقش تعدیل« بد یا خوب زن مادر

میانجی قابل  یرمتغبا  وابسته متغیر بر مستقل متغیر تأثیردر واقع . کنند توانند نقش میانجی را ایفامی« شوهر و زن»
ودن حقوق زنان، تر بو نتایج برخی گزارشات مبنی بر پایین« درآمد بر جنسیتاثر »بررسی است. برای نمونه در بررسی 

 بین پیوند بر حدی تا کنندهتعدیل متغیر. برای این اثر استفاده کرد« دانشگاهی رشته»توان از متغیرهای میانجی چون می
 تعدیل «ناظرمتغیر  این توسط حدی تا وابسته بر مستقل تأثیر»توان گفت که میاثر دارد؛ طوری وابسته و مستقل متغیر

 باالتراعی قه اجتمباز ط افرادیعنی . کرد تعدیل «خانواده وضعیت»متغیر  با توان می را «درآمد بر جنسیتاثر ». شود می
 ،ثروتمند هایخانواده از  زنان درآمدرود می انتظار بنابراین؛ شوند استخدام باالتر پرداخت سطح با مشاغلی در توانندمی

 تعدیل «درآمد و جنسیت» بین تواندمی «اجتماعیطبقه » اینجا درداشته باشند.  فقیر هایخانوادهبیشتری نسبت به  درآمد
 می رتأثی هستید آن مطالعه حال در که روابطی بر و است موجود قبل از که است متغیری کننده تعدیل .کندایجاد 
 می مشاهده که ای رابطه جهت یا قدرت در موجود های ویژگی از برخی چگونه که دهد می توضیحمتغیر  این. گذارد
 متغیر در ییرتغ راچ که دهد توضیحدارد تا  تغییرقابلیت  آزمایش نتیجه در. در نهایت متغیر میانجی گذارد می تأثیر کنید

 .کندمی ایجادتغییر  وابسته متغیر در مستقل
 گرفت؛ بنابراین در مدل پژوهش به نادیده وابسته متغیر توان اثرش را برنمی که است متغیری «کنترل متغیر»     

 تأثیروان بت ات باشد« شتننگهدا ثابت»یا « کنترل تحت»شود. با این شرط که می گنجانده مستقل متغیرهای سایر همراه
 مرور اساس برو  آگاهانهصورت به« کنندهتعدیل متغیر»متغیر مستقل و وابسته بررسی کرد. اما  بین روابط برآن را 
ستقل و وابسته متغیر م بین رابطه تعدیل چگونگی ارزیابی برای مطالعه از بخشی عنوان بهپیشینه شناسایی و  ادبیات

ه هم بر نسبت ب کنشو با یکدیگر و  شروعمتغیر مستقل  با همزمان کننده تعدیل متغیرگیرد. مورد توجه قرار می
-ای نمونه میبر. شودمی بیان فرضیه از بخشی عنوانبهاغلب « کنندهتعدیل متغیر»گذارند. روی متغیر وابسته اثر می

را « وابسته عنوان متغیرن بهکارکنا عملکرد»و « عنوان متغیر مستقلبه انسانی منابعمدیریت  هایشیوه» بین رابطهتوان 
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 ترقوی هبریر هایسبککدام  با رابطه. یعنی این کردبررسی  « کنندهتعدیل متغیرعنوان به رهبری سبک»با توجه به 
 شود. می ترضعیفها سبککدام  با و
 
 . تعریف نظری متغیر6-2-2

« ارتباطات»یا « مدیریت»ونه متغیرهایی مانند اغلب متغیرهای موردبررسی دارای چندین تعریف مفهومی هستند. برای نم
ر باید پردازند. پژوهشگچندین تعریف صحیح نظری دارند که هرکدام به تشریح مفاهیم مربوطه از زوایای مختلفی می

شده برای پژوهش انتخاب و آن را معرفی کند. ها را با توجه به زاویه انتخابدر میان این تعریف چندگانه یکی از آن
های مهم در تعیین محدوده موضوع و گامی اثربخش برای انتخاب تعریف عملیاتی در مرحله بعد کار یکی از گام این

 خواهد بود. 
با  «هاها و خصیصهرفتارها، نگرش»مفاهیم ابزارهایی با کارکرد مختصر و سودمند و خالصه انتزاعی از مجموعه      

مفاهیم تعاریف متعددی دارند، در تعریف نظری متغیر باید مشخص کرد  وجوه مشترک هستند. با توجه به اینکه برخی
که در پژوهش حاضر، چه تعریفی از مفهوم موردنظر است و بر اساس همان تعریف پژوهش را دنبال کرد. برای این 

 استفاده کرد.  5-6توان از مراحلی به شرح جدول منظور می
 مفهوم  . مراحل رسیدن به یک تعریف از یک 5-6جدول 

 توضیح مراحل ردیف
ها از ابعادی چون بندی آنبندی و اولویتای از تعاریف مفهوم موردنظر و در صورت لزوم طبقهتهیه مجموعه انواع تعریف 7

 «  فراگیربودن، کارکرد، اختصاصی بودن، قلمرو، پیوندهای مشترک»
 یا ارائه تعریفی جدید از مجموعه حاضر با دلیل موجه گیری برای انتخاب یکی از تعاریف موجودتصمیم انتخاب تعریف 2
 ها، ابعاد تعریف مشخص کردن مؤلفه تشریح ابعاد  9

نسبت دادن تعریف به یک مفهوم، تعریف اسمی آن است. یعنی تعریفی که برای مقاصد عملی در پژوهش      
ایی نوع اطالعات موردنیاز است. بسیاری از گیرد. این نوع تعریف محوری برای پژوهش و شناسمورداستفاده قرار می
عاد کند. از ابها اشاره شود به پژوهش کمک میها و ابعاد مختلفی هستند که اگر در تعریف به آنمفاهیم دارای مؤلفه

ها بهره گرفت. برای نمونه محرومیت مصداق یک مفهوم چندبعدی توان در استدالل و تحلیلیک مفهوم در تعریف می
است. تمایز این ابعاد و انتخاب بعد موردنظر در پژوهش به « جهانی، روانی، سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی»ازجمله 

(. فرایند رسیدن از مفهوم و 7935؛ ایزانلو، 7934واس، کند )دِآوری مبانی نظری مناسب برای آن کمک میجمع
گویند. در این مرحله است که وارد تعریف « زاعپایین آمدن از نردبان انت»های انتزاعی به رویکردی عینی را سازه

تعریف  پرسشنامه را از« هایها یا پرسشگویه»ای است که بتوان عملیاتی متغیر یا رسیدن از مفاهیم انتزاعی به نقطه
نظری مشخص کرد. برای این منظور بهتر است هنگام معرفی ابعاد، هر بعد را هم تعریف کرد. فرایند پائین آمدن از 

 (. 7934، 7و با یک مثال مرور کرد )دِواس 2-6توان در شکل دبان انتزاع را مینر

                                                           
1.  David De Vaus 
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 . پایین آمدن از نردبان انتزاع 2-6شکل 

 
 . تعریف عملیاتی متغیر6-2-4

ه هایی است که بها یا معرفها آن، تعریف شاخصگام بعدی در انتخاب تعریف نظری و مشخص کردن ابعاد و مؤلفه
ای هگیری کرد. در بیشتر موارد در علوم اجتماعی، مفاهیم و ابعادشان با نشانه، ابعاد مفهوم را اندازهها بتوانکمک آن

شوند. اما باید آگاه بود که تعریف مفهوم باید ما را به شناختن امر واقعی هدایت کند. قابل مشاهده مستقیم تعریف نمی
های عینی ها نشانهها یا معرفکنند.. شاخصا ایفا میها این نقش کلیدی رها یا معرفبرای این منظور شاخص

های برخی مفاهیم مانند سالمت برای عینی شدن مانند گیری ابعاد مفهوم هستند. شاخصاندازهشناسایی و قابلقابل
 تر از برخی موارد مانند محرومیت هستند. ها پزشکی و ورزشی سادهبرخی آزمایش

کند که چگونه و با چه وهشگر پس از انتخاب تعریف نظری منتخب خود، مشخص میدرواقع در این مرحله پژ      
طور کامل به معرفی انواع آوری خواهد کرد. فصل هفتم بههای مربوط به آن را جمعگیری یا دادهابزاری آن را اندازه

در تعیین محدوده موضوع ازنظر  ها درباره متغیرها خواهد پرداخت. این اقدام گام مؤثر بعدیآوری دادهابزارهای جمع



 

 

 ۸۶۴ مرجع پژوهش

نامه چندین پرسش« های ارتباطیمهارت»ها درباره متغیر خواهد بود. برای نمونه در رابطه با متغیری مانند آوری دادهجمع
ده، شها با توجه به تعریف نظری انتخابهای این متغیر وجود دارد که پژوهشگر باید از میان آنآوری دادهبرای جمع

 ر و منابع موجود، بهترین آن را انتخاب و محدوده کار خود را در این زمینه مشخص کند. دقت ابزا
 
 . تعیین محدوده زمانی پژوهش6-4

ها برای اجرایی شدن آن، مشخص کردن محدوده زمانی موردبررسی است. یکی از نکات بسیار مهم در اغلب پژوهش
ه به موضوع پژوهش خود داشت« نگرانهنگر، حال نگر یا آیندههگذشت»در ابتدا پژوهشگر ممکن است رویکردهای زمانی 

کنند اما کافی نیستند. از دیگر رویکردها برای باشد. این رویکردها، هرچند به شناسایی کلی محدوده زمانی کمک می
به  .باشد« مقطعی یا طولی»تواند تعیین دقیق محدوده زمانی پژوهش، رویکرد طول مدت اجرای پژوهش است که می

آوری این معنا که در روش مقطعی، یک دوره زمانی خاص و محدود مانند یک سال خاص برای پژوهش و جمع
ساله یا های پنجشود اما در روش پژوهش طولی، یک دوره زمانی طوالنی مانند دورهها در یک مقطع انتخاب میداده

شود. پس از مشخص شدن این موارد بار انتخاب میکها در مقاطع مختلف مانند هرسال یآوری دادهبیشتر برای جمع
 اشاره شود. « 7411تا  7935از سال »یا « 7938سال »ها مانند آوری دادهالزم است که به زمان مشخص برای جمع

 
 . تعیین محدوده مکانی پژوهش6-0

اساس منابع موجود  برای محدود شدن پژوهش روی متغیرهای موردبررسی الزم است تا محدوده جغرافیایی آن بر
تعیین شود. برای نمونه گاهی هدف مطالعه موردی و پژوهش روی یک فرد، گروه یا سازمان و گاهی مطالعه روی 

ق طور دقیالمللی است. پژوهشگر باید محدوده مکانی موردمطالعه خود را بهای، ملی و بینجوامع خاص محلی، منطقه
ط رعایت شرایج و تحلیل درباره همان موارد موردبررسی اشاره کند و یا بهمشخص کند تا بتواند در گزارش خود به نت

 های فراتر از آن تعمیم دهد.نیازها با توجه به اهداف پژوهش، نتایج را به موقعیتپیش
 
 . جامعه پژوهش6-5

شنود. حنال اگنر اینن جامعنه بنه پس از مشخص شدن قلمروهای پنژوهش، عمنالً جامعنه پنژوهش مشنخص منی
تننک مننوارد آن بررسننی و مطالعننه خننود را انجننام دهنند، کننار اشنند کننه پژوهشننگر بتواننند روی همننه تکنحننوی ب

ویژه در شننود. امننا در اغلننب مننوارد و بننهپننژوهش بننا رویکننردی تمننام شننمار یننا بررسننی همننه جامعننه آغنناز مننی
خنود را دنبنال ای از جامعنه کنار شرایط باال بودن تعنداد جامعنه موردبررسنی، پژوهشنگر بایند بنا انتخناب نموننه

-گیری انتخناب نموننه از ینک جامعنه موردبررسنی بنه نحنوی اسنت کنه نتنایج حاصنل از جمنعکند. منطق نمونه
 (.  9-6تعمیم به کل جامعه باشد )شکل آوری داده از آن نمونه، قابل
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 . نتایج نمونه آماری باقابلیت تعمیم به کل جامعه 4-6شکل 

 اشاره کرد.  6-6توان به مواردی به شرح جدول عه پژوهش میاز دالیل ضرورت انتخاب نمونه از جام
 . انواع دالیل انتخاب نمونه از جامعه برای پژوهش  6-6جدول       

 توضیح انواع ردیف
 ها به بعد، افزایش تعداد نمونه، کاهش درصد خطای زیادی نخواهد داشت.  از تعداد مشخصی از حجم نمونه  صرفه عامل خطا 7
 تک جامعهفراتر از منابع موجود بودن کار بررسی تک منابع  کنترل 2
 تمامی افراد جامعه برای بررسیمشکل دسترسی به دسترسی 9
 ها آوری دادهباال رفتن دقت در جمع دقت 4

     
 گیری از جامعه پژوهش. نمونه6-6

ه و کافی بودن نمونه توجه داشت. روش اگر قرار به گرفتن نمونه از جامعه پژوهش باشد، باید به روش گرفتن نمون
گیری مونههای نگرفتن نمونه بر انتخاب نمونه با دادن فرصت احتماالت و انتخاب به شکل تصادفی تأکید دارد. روش

ای هشوند که هر دسته دارای چندین نوع از روشتقسیم می« احتمالی، غیر احتمالی و ترکیبی»در سه دسته اصلی 
پذیری به جامعه اصلی خواهد بود که های مشخصی از خطا و قدرت تعمیمر روش دارای ظرفیتگیری است. هنمونه

د. کنپژوهشگر بر اساس منابع در دسترس و محدوده زمانی الزم برای اجرای پژوهش یکی از انواع آن را انتخاب می
ل پذیری اطمینان حاصت تعمیمگیری باید از کفایت تعداد نمونه برای کاهش خطا و قدرپس از انتخاب روش نمونه

گیری و تعداد نمونه انتخابی خود را توضیح دهد. کرد. پژوهشگر باید در گزارش پژوهشی منطق انتخاب روش نمونه
 اشاره کرد.  1-6توان به مواردی به شرح جدول ها مراقبت کرد، میترین خطاهایی که باید از ظهور آناز مهم

 

 های پیمایشی  گیریونه. انواع خطاها در نم1-6جدول 
 توضیح انواع ردیف

 ویژه در شرایط کاهشناهمگونی در افراد منتخب از جامعه و دور شدن میانگین نمونه انتخابی از میانگین جامعه به انتخاب نمونه 7
 تعداد نمونه 

 ریگیها یعنی افزایش احتمال خطای نمونهافزایش تعداد پاسخ ندادن نمونه ها پاسخ ندادن 2
 عدم ارائه فرصت برای انتخاب نمونه به برخی از افراد جامعه پوشش جامعه 9
 شده در ابزار بررسیهای ضبطعدم دقت در پاسخ گیریاندازه 4



 

 

 ۸7۱ مرجع پژوهش

گیری با روش پژوهش پیمایشی است و در ادامه و مطالعه هر یک از البته باید دقت کرد که این خطاها در نمونه     
مسیر اجرا، مالحظه خواهید کرد که هر روش از مالحظات خاص خود برای کنترل خطای  های پژوهش ازنظرروش
 گیری برخوردار است. نمونه

 

 گیری. انواع روش نمونه6-6-0
هم معرفی  «تصادفی، غیرتصادفی و ترکیبی»که با عنوان « احتمالی، غیر احتمالی یا ترکیبی»گیری هر یک از انواع نمونه

است. پژوهشگر با توجه به نوع روش پژوهش ازنظر  8-6ها به شرح جدول واع متنوعی از روششوند، دارای انمی
گیری را انتخاب خواهد پذیری و هدف پژوهش، یک یا چند روش نمونهها، منابع، شرایط، لزوم تعمیمآوری دادهجمع
 کرد. 

 گیریهای نمونه. انواع روش8-6جدول 
 رشاخهزی توضیح انواع روش ر کلی انواع 

 
 تصادفی

 یا احتمالی 

 بدون جایگزین-با جایگزین فرصت برابر برای انتخاب شدن تصادفی ساده 7
 رایانه-های منظمفهرست انتخاب تصادفی به شیوه منظم سیستماتیک یا منظم 2
و انتخاب  های متجانستبدیل جامعه به گروه ایطبقه 9

 ها تصادفی از میان هر یک از گروه
نامتناسب با تعداد  -هابا تعداد گروهمتناسب 

 هاگروه
 متناسب با حجم-جغرافیایی خوشه کردن تصادفی تا یک خوشه ایخوشه 4
 ای و تصادفی سادهمانند ترکیب خوشه های قبلی با همترکیب روش ترکیبی 5

 
غیر تصادفی یا 

 غیر احتمالی

 مراکز خرید، اتفاقیداوطلبانه، حبسی،  انتخاب افراد در دسترس یابآسان 7
ا ههای خاص از گروهتناسب با ویژگیانتخاب به ایسهمیه 2

 یا طبقات مختلف 
 

 ها یا موارد خاصمعرف انتخاب بر اساس خصوصیات و اهداف ویژه هدفمند یا قضاوتی 9
حجم نمونه تا رسیدن به اطالعات کافی افزایش  متوالی یا متواتر 4

 یابد. می
وله طلبانه و گلو ردکننده، فرصتنظری، تأیید 

 برفی
 اتفاقی –ای مانند سهمیه استفاده از بیش از یک روش غیر تصادفی ترکیبی 5

  های احتمالی و غیر احتمالیترکیب روش ترکیبی 7 ترکیبی

 ازنظر صفت شوند کهبندی میهایی گروهای، واحدهای جامعه موردمطالعه، در طبقهگیری تصادفی طبقهدر نمونه     
تر باشند. در ادامه از هر یک از این طبقات تعدادی انتخاب خواهند شد. اگر فهرست کامل افراد در دسترس متغیر همگن

ژه در ویبه« یاب و هدفمندآسان»های غیراحتمالی، دو نوع گیریشود. در نمونهبندی استفاده مینباشد، از روش خوشه
 اند.شدهتشکیل 71-6و  3-6ها نیز از انواعی به شرح جداول ند که خود این روشهای کیفی رواج بیشتری دارپژوهش
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 یاب گیری غیراحتمالی آسانهای نمونه. انواع روش9-6جدول 
 توضیح انواع ردیف

 انتخاب افراد داوطلب با رویکردهای مادی یا معنوی داوطلبانه 7
 کنترل مانند یک کالس درس و قابلانتخاب افراد تجمع یافته در یک مکان  حبسی 2
 ها در مراکز خریدانتخاب عابران یا گذری مراکز خرید 9
 هرکدام از افراد جامعه که شد اتفاقی یا شانسی 4

-است. نمونه 71-6به شرح جدول « رسیدن به معرف، موارد خاص و متوالی»گیری هدفمند شامل سه نوع نمونه     

ها و ز نمونهتر امنظور رسیدن به نمونه معرف یک گروه وسیعبودن یا قابلیت مقایسه بهگیری برای رسیدن به معرف 
باشد؛ در تر از موضوع موردبررسی میگیری موارد خاص، خود فرد مهمتا حد امکان نزدیک به آن است. در نمونه

العات ی رسیدن به احساس کفایت اطجای انتخاب یک نمونه ثابت، انتخاب نمونه تا جاگیری متوالی یا متواتر بهنمونه
 یابد.     ادامه می

 گیری هدفمند انواع نمونه 01-6جدول 
 توضیح هایگیریشامل نمونه ردیف انواع

رسیدن به 
 معرف

انتخاب نوعی از موارد مانند فرد، گروه یا مجموعه که رفتارش معرف کل باشد مانند انتخاب  موارد نوعی یا بارز 7
 برای مطالعه واکنش به تماشای فوتبال در مراکز خرید  رفتار یک گروه 

کنند مانند مطالعه یک انتخاب موارد افراطی یا مواردی که از الگوی معمول پیروی نمی موارد مرزی یا انتهایی 2
 دانشجوی ضعیف یا قوی در عملکرد تحصیلی 

دهند اما در حدود میانه توزیع هستند. شان میانتخاب مواردی که پدیده را به میزان زیاد ن با باالترین قدرت 9
 هایی با رفتار رایج در زمینه خاص مانند انتخاب خانواده

با حداکثر اختالف یا  4
 ناهمگون

انتخاب با حداکثر تنوع و اختالف برای بررسی تغییرات گسترده در پدیده موردمطالعه مانند 
 بررسی رفتار اصناف مختلف با مشتریان   

بررسی دقیق و عمیق افراد با خصوصیات مهم مشترک مانند انتخاب متخصصان یک حوزه  گونهم 5
 یا گروه همساالن نزدیک برای یک موضوع 

 های خاص و مرتبط با موضوع  انتخاب متخصص یا مطلع کلیدی در حوزه ا معروفها یشدهشاخته 6
ک ها در یاحد که معرف یک پدیده است مانند دسترسی به اولیندسترسی به یک مورد و ایاکتشافی یا مکاشفه 7 موارد خاص

 پدیده خاص مانند نخستین مهاجرین یک منطقه معروف  
آورند مانند بررسی میزان درک یک هایی که بیشترین اطالعات را فراهم میافراد یا محل موارد ویژه 2

 التر هم هست. منزله تأیید درک گروه باتر که در صورت تأیید بهگروه پایین
 موارد مهم ازنظر سیاسی با توجه به شرایط موردبررسی  مهم ازنظر سیاسی 9
 شوند. یا مالک محور که در آن تمام افراد یک مجموعه با مالکی مشخص انتخاب می کل مجموعه  4

 روش غالب در گراندد تئوری و ادامه انتخاب نمونه تا رسیدن به اشباع نظری نظری 7 متوالی
 کندفرد منتخب افراد دیگر ناشناخته در رفتاری خاص مانند اعتیاد را معرفی می گلوله برفی یا افزایشی 2
 آمده برای کسب اطالعات استفاده پژوهشگر از فرصت پیش طلبانهفرصت 9
 شوند.های رد و تأییدکننده آن انتخاب میبرای اعتبار الگو نمونه موارد تأیید و رد کننده 4

در خصوص اندازه نمونه باید گفت که اندازه نمونه برای تعمیم به روش آماری مهم است، ولی برای پژوهش       
تر از کمیت بوده و از اولویت پژوهش، تعمیم نیست. بنابراین در مطالعات کیفی معیار دقیقی کیفی، مقوله کیفیت مهم
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ها امری نسبی و قضاوتی است و شود. کفایت نمونهمی برای نوع و حجم نمونه وجود ندارد و در حین کار مشخص
 آمده از هر واحد نمونه، خواهد بود. دستبر اساس کیفیت اطالعات به

   
 . کفایت تعداد نمونه منتخب از جامعه پژوهش6-6-2

نه به موکفایت تعداد نمونه یا مکفی بودن تعداد نمونه با توجه به اهداف پژوهش بسیار مهم است. تعداد مناسب ن
شده است. انتخاب« نوع پژوهش، مسیر اجرا و هدف پژوهش»ها ترین آنهای مختلفی وابسته است که از مهممؤلفه

از  های کیفیاز انتخاب تصادفی با تعداد نمونه بیشتر و در پژوهش کمّیهای برای نمونه در اغلب موارد در پژوهش
پیمایشی  مانند روش کّمیشود. حتی در مسیرهای اجرای پژوهش ه میانتخاب غیرتصادفی با تعداد نمونه کمتری استفاد

و  مّیکهای متفاوت است. در بیشتر منابع برای پژوهش کمّیمالحظات تعداد نمونه مکفی با روش تحلیل محتوای 
معرفی شده  77-6های رایج پژوهشی تعداد نمونه کافی برای تعمیم به کل جامعه الگوهایی به شرح جدول روش

 ست. ا
 های تعیین کفایت نمونه  . انواع روش00-6جدول    

 توضیح انواع ردیف
 نمونه 711پذیرش مانند حداقل نمونه برای تعمیم با خطای قابل انتخاب حداقلی 7
 شده با ضرایب خطای مشخصانتخاب تعداد نمونه مکفی بر اساس تعداد جامعه از روی جداول محاسبه انتخاب جدولی 2
 کننده های دقیق و تعیینانتخاب بر اساس فرمول ب محاسباتیانتخا 9
 که چیز جدیدی به نظرات قبلی اضافه نشود. انتخاب تا جائی اشباع نظری 4
 انتخاب یک مورد خاص بدون نیاز به تعمیم بیش از آن  مطالعه موردی 5

ا است. همتناسب یا نامتناسب با تعداد گروهای استفاده گیری طبقههای دانشجویان درروش نمونهیکی از چالش     
اندازه نسبت آن طبقه در کل جامعه آماری است. ای متناسب یعنی تعداد نمونه در هر طبقه بهگیری طبقهروش نمونه

ه عنوان مقایسه چندطبقهای قومی مختلف کرد، لر، آذری و گیلکی بهمنظور مقایسه دانشجویان گروهبرای نمونه به
نفر و  7111شود. برای نمونه اگر یک قومیت ها انتخاب میتناسب تعداد آنناسب از هر قومیت نمونه بهدرروش مت

 7111درصد از 71گیری شود. یعنی نفر بود باید از هرکدام به نسبت تعدادشان در جمعیت نمونه 511قومیت دیگر 
ای نامتناسب تعداد متناسب گیری طبقهاما در نمونهشود. نفر می 51نفر که  511درصد از  71نفر و  711شود  نفر که می

شود. این روش اغلب در نفر انتخاب می 711یا  51شود؛ برای مثال در مورد قبلی از هر گروه با جمعیت انتخاب نمی
ص با ای خاصورت وجود طبقات بسیار کوچک در کنار طبقات بزرگ یا قرار گرفتن نمونه بیشتر در درون طبقه

گیرد. برای استفاده از این روش پژوهشگر باید بینش و دانش بیشتری در مورد ی بیشتر موردتوجه قرار میتغییرپذیر
، کمّیهای های کیفی، نمونه معرف مفاهیم و در پژوهشجامعه هدف داشته باشد. باید توجه داشت که در پژوهش

 نمونه نماینده جامعه تحت بررسی است.
شود و حتی راهبرد جدید در گیری بر اساس نوع پژوهش مشخص میی نمونههای کیفهمچنین در پژوهش     

های مناسب گیری است. به همین علت انواع روشپذیری حداکثری در نمونههای کیفی استفاده از انعطافپژوهش
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معرفی  ها یا مسیرهای اجرای پژوهشگیری و تعداد کافی نمونه برای آن در بخش دوم و داخل هر یک از روشنمونه
 خواهند شد.  

 
 گیری اینترنتی )برخط( . نمونه6-1

به  های اینترنتیگیریامروزه با توجه به توسعه کاربرهای مورداستفاده از فضای مجازی، الگوهای متعددی از نمونه
نمونه  تخابها برای انها و ایمیلشکل تصادفی و غیرتصادفی معرفی شده است. بر این مبنا استفاده از شکل وبسایت

های پژوهش ازنظر مسیر اجرا، مالحظاتی ها رواج پیداکرده است. بر این اساس در هر یک از روشآوری دادهو جمع
 شود. وجود دارد که در بخش و فصل مربوطه به آن اشاره می

 
 گیری . خطای نمونه6-8

ایج حاصل کنند که نتشتباه فرض میاگیری تصادفی است. پژوهشگران اغلب بهیکی از خطاهای رایج مربوط به نمونه
آمار  ممکن است در»که پژوهشگر باید به عبارت تعمیم به کل جامعه است. درصورتیگیری تصادفی قابلاز نمونه

رابر برای مند با دادن شانس بتوجه داشته باشند. تأکید این رویکرد از بین بردن تعصب نظام« استنباطی درست باشد
های یریگگیری تصادفی است. نمونهتر از نمونهفراد است. در حقیقت چیدمان تصادفی ضروریانتخاب شدن به همه ا

ی برای های مختلف موردبررستناسب از گروهگیری بهتصادفی اغلب بسیار دشوار هستند. چیدمان تصادفی بر نمونه
یزی ت. آمار استنباطی برای استنباط چگیری مطمئن داشتوان یک اندازهاعتبار درونی الزم است. با چیدمان تصادفی می

راحتی دانیم. بهمی« آماره»از آن چیزی است که درباره خصوصیات نمونه یا « پارامترها»در مورد خصوصیات جامعه 
گیری تصادفی وجود دارد. باید دقت کرد که گرفتن نمونه از بخشی توان درک کرد که همیشه احتمال خطای نمونهمی

آن به کل جامعه نادرست است. اما در بعضی شرایط اشکالی ندارد و تنها راه انجام پژوهش آماری  از جامعه و تعمیم
مثال گرفتن نمونه از هواداران چند تیم سرشناس در خصوص بیان وفاداری هواداران تمامی عنوانموردنظر است. به

 اره کل از یک وزارتخانه، برای برآورد رضایتها کار درستی نیست. در نمونه دیگر، گرفتن نمونه از کارکنان یک ادتیم
توان نتایج آن را به کل کشور تعمیم داد. اما گرفتن نمونه های کشور کار درستی نیست و نمیشغلی کارکنان اداره کل

وان به تشهر مشهد و بررسی نقش پیشرفت تحصیلی در سرمایه اجتماعی آنان را میآموزان دوره ابتدایی کالناز دانش
 های آینده نیز تعمیم داد. شهرها در سالآموزان دوره ابتدایی سایر کالننشدا

شود، انحرافات احتمالی یک تر میتر شود، درنتیجه به کل جمعیت نزدیکهرچه حجم نمونه تا حد مطلوب بزرگ     
های ترکیب روشهای کوچک ممکن است بر توان آماری، توانایی یابد. نمونهنمونه از جمعیت واقعی کاهش می

پیشرفته آماری در طراحی مطالعه تأثیر منفی بگذارد و افزایش در اندازه فواصل اطمینان در پارامترها تخمین زده 
د. هرچه یابشود. عالوه بر این با افزایش مناسب اندازه نمونه، احتمال بروز خطای سیستماتیک در مطالعه کاهش میمی

ت یابد. اما باید توجه داشهای جمعیت افزایش میال بیانگر بودن نمونه از ویژگیگیری کاهش یابد، احتمخطای نمونه
که استفاده از حجم نمونه بسیار زیاد هم مشکالتی را به همراه دارد. این تصور نادرست وجود دارد که با افزایش بسیار 
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هایی با حجم بسیار زیاد، تضمینی شود. اما باید درنظر داشت که در نمونهزیاد حجم نمونه، نتایج بهتری حاصل می
حل ساده برای تعیین اندازه کافی نمونه یکی از برای اتخاذ تصمیم منطبق بر واقعیت وجود ندارد. ارائه یک راه

برانگیزترین کارها در آمار است، زیرا به عوامل مختلفی شامل اندازه جمعیت، فواصل اطمینان، حاشیه خطا، چالش
 .اردهزینه و زمان بستگی د

توانند طورکلی میدهد که پژوهشگران به( را ارائه می2117های عملی توسط لنس )اما فهرست زیر دستورالعمل     
 :ها استفاده کنند و مفید هستنداز آن

 از حجم نمونه مطالعات مشابه استفاده کنید. 
 ول مورگان(از جداول اندازه نمونه که موجود و در دسترس هستند استفاده کنید )مثالً جد 
 )از یک فرمول استفاده کنید )مثالً فرمول اندازه نمونه کوکران 
 افزارهای آمارینرمتوان به د. برای نمونه میافزار برای تعیین حجم نمونه استفاده کنیاز یک نرم R،  

NCC & PASS   و یا G-Power .اشاره کرد 
ای که نماینده ای جامعه همگن هستند، گرفتن نمونهکه واحدهتر باشد، در صورت فرض اینهرچه نمونه همگن    

تر خواهد بود. در شرایط همگن نبودن جامعه باید آن را به چندین بخش همگن یا طبقه تقسیم کل جامعه باشد آسان
ای خط»افزایش و احتمال « نمایش صحیح از جامعه»ها، احتمال ها و انتخاب تصادفی از آنکرد. با مشخص شدن طبقه

 کند. کاهش پیدا می« گیرینمونه
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

مبانی جمع آوری داده  
و اطالعات در  پژوهش   7 

 آوری داده و اطالعات در پژوهشهای جمعهدف کلی: آشنایی با انواع روش

 اهداف یادگیری
 گیری متغیرها را بشناسد. انواع ابزارهای اندازه 
 ها را درک کند. گذاری برای آنهای نمرهانواع سؤاالت و مقیاس 

  .چگونگی تعیین اعتبار، پایایی و عینیت ابزارها را تشخیص دهد 
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 مقدمه 

ترتیب امکان تعریف اینآوری اطالعات برای شناخت حوزه دانش مربوطه است. بهها نیاز به جمعآوری دادهبرای جمع
ود یا ساخت ابزار شود. به کمک ابزارهای موجپذیر میها یا سؤاالت پژوهش امکانمتغیرها و تدوین اهداف و فرضیه

ها و اطالعات درباره انواع آوری دادههای جمعآوری کرد. در این فصل به انواع روشها را جمعتوان دادهمناسب می
 متغیرهای موردبررسی پرداخته خواهد شد.  

 
 . داده، اطالعات و دانش1-0

 کنند. باید توجهآوری داده اقدام میبه جمع «داده، اطالعات و دانش»بسیاری از دانشجویان بدون توجه به تمایز میان 
ی آورداشت که این سه مفهوم کلیدی از یکدیگر متمایز و در هر مرحله نوع خاصی از این مفاهیم برای پژوهش جمع

 شده است. معرفی 7-1در جدول « داده، اطالعات و دانش»شود. تفاوت سه مفهوم پژوهشی می
 در پژوهش« اطالعات و دانش داده،». سه مفهوم کلیدی 0-1جدول 

 توضیح مفهوم ردیف
شده از یک عمل خرید ساده در یک فروشگاه )مواردی چون زمان آوریهای جمعدادهمانند  واقعیات عینی درباره رویدادها داده 7

 شده(خرید، کاال و تعداد آن و مقدار پول پرداخت
در  کند. مانند اینکهها شرایط ایجاد درک جدید فراهم میها و ایجاد ارتباط بین آندر اثر اضافه کردن زمینه و تفسیر به داده اطالعات 2

 شده در مثال قبل، کدام مورد اقبال بیشتری داشته است. میان اقالم خریداری
 العات است. دانشمندی از تجربیات و اطها و اطالعات و چارچوبی برای ارزشیابی و بهرهتر از دادهتر و غنیتر، عمیقوسیع دانش 9

 شود )مانند نقش کیفیت در خرید بیشتر(.های ناخواسته میکارآمد باعث حذف اطالعات و داده

پردازد. برای نمونه در پشتیبانی می« ، اطالعات و دانشداده»آوری پژوهشگر در مراحل مختلف پژوهش به جمع     
« اطالعات و دانش»ب مفهومی و نظری پژوهش، گیری چارچواز بیان مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش و شکل

ها از متغیر شرایط برای تحلیل و تولید اطالعات و آوری دادهشود و در هنگام اجرای پژوهش، با جمعآوری میجمع
 دانش توسط خود پژوهشگر فراهم خواهد شد.  

 
 آوری اطالعات و دانش در مرحله مطالعه مبانی نظری و ادبیات پیشینه. جمع1-2

الگوها،  ها،ها، اصول، قوانین، پارادایمها، مکاتب، قضیهها، نظریهمفاهیم، فرضیه»ای از مبانی نظری شامل دامنه گسترده
آوری موجود درباره متغیرهای موردبررسی است. جمع« های ذهنیها و نقشهها، نماها یا مدها، الگوریتمها، استعارهمدل

 آوری اطالعاتکند. جمعبا متغیرهای موردمطالعه به موفقیت پژوهش کمک می بطکامل و جامعی از مبانی نظری مرت
فصل در فصل طور مشود. فرایند جستجو برای مبانی نظری و ادبیات پیشینه بهو دانش کافی با کمک جستجو انجام می

تعریف مفاهیم »، «لعهشناسایی مفاهیم مرتبط بامطا»چهارم معرفی شده است. این اطالعات و دانش به مواردی چون 
 مشخص کردن هویت متغیرها و نوع روابط»، «عملیاتی کردن و ارائه تعریف عملیاتی پس از تعریف مفهومی»، «مرتبط

ها به مسئله و متغیر موردبررسی چارچوب آوری انواع مبانی نظری و ربط منطقی آنکند. با جمعکمک می« هاآن
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آوری داده درباره مسئله و متغیر موردبررسی اب بهترین شیوه و ابزار جمعگیرد و به انتخمفهومی و نظری شکل می
ای قبلی همطالعات و پژوهشآوری نتایج و بر جمع« مبانی نظری»مستقل از « ادبیات پیشینه»کند. در مواردی کمک می

ر عات دیگر پژوهشگران دآوری به دنبال نتایج مطالمشابه یا نزدیک به پژوهش موردنظر تأکید دارد. در این نوع جمع
طور که در فصل دوم این کتاب اشاره شد، مطالب حاصل از رابطه با چالش یا سؤاالت پژوهش خود هستیم. همان

 نوشت.  2-1توان با الگوهایی به شرح جدول آوری اطالعات و دانش را میجمع
 ات و دانشآوری اطالع. انواع الگوهای نگارش اطالعات و دانش حاصل از جمع2-1جدول 

 توضیح انواع دیفر
 بیان عین عبارات و جمالت متن اصلی و مناسب عبارات غیرقابل تغییر مانند آیات قرآن قول مستقیمنقل 7
 بیان عبارات و جمالت با زبان پژوهشگر با حفظ اصل پیام متن  قول غیرمستقیمنقل 2
  بیان خالصه اندیشه اصلی با حداقل عبارات و جمالت خالصه 9
 همراه نظرات پژوهشگر با تأکید بر روشن کردن برخی زوایا یا نقد آن بیان نظرات از متن اصلی به نقد و نظر 4

 تلفیق اطالعات گوناگون از یک متن ترکیب 5

آوری ادبیات پژوهش، الزم است موارد باهم ترکیب و دقت در نحوه مستندسازی بسیار مهم است. پس از جمع     
 توجه داشت.  9-1توان به الگوهایی به شرح جدول سبی ساماندهی شوند. برای این منظور میبه شکل منا

 . راهبردهای ساماندهی مستندات مبانی نظری و ادبیات پیشینه4-1جدول 
 توضیح روش ساماندهی ردیف

 یه یا سؤالتاریخچه، مبانی نظری و ادبیات پیشینه بر اساس هر فرض ها یا سؤاالت پژوهشبر اساس فرضیه 7
 ساختار متداول: تاریخچه، مبانی نظری، ادبیات پیشینه داخلی و خارجی  بر اساس ساختار مبانی نظری و ادبیات پیشینه 2
 های هر متغیر یا فرضیه یا سؤال با توجه به ظرفیت ترکیب دو رویکرد قبلی 9

احث نامه یا رساله نیز استفاده کرد، اغلب مبم پایانها در فصل دوخوبی از آنگیری چارچوبی که بتوان بهبرای شکل     
ود. شها و مکاتب موجود در رابطه با پرسش اصلی پژوهش آورده میها و فرضیهمربوط به مبانی نظری، یعنی نظریه

 های مورداستفاده برای توضیح مسئله و معرفی زمان،شده در رابطه با موضوع با توجه به یافتهسپس، مطالعات انجام
 گیرید و مبانی نظری و ادبیات پیشینه خوبیکه از متغیرهای متعددی بهره میشود. درصورتیمکان و مجری آن ارائه می

 اید، بهتر است از روش اول استفاده کنید. آوری کردهجمع
و ارتباط  طالبها است. چراکه خواننده بر اساس درک ارتباط منطقی بین مترین نکته ایجاد ارتباط بین نوشتهمهم     

شده باید ارتباط منطقی آوریسازی مطالب جمعآن با موضوع موردبررسی، قضاوت خواهد کرد. در نگارش و پیاده
شود، ارتباط ها دیده میها یا رسالهنامهترین مشکالت برداشت از منابع که در پایانها را مدنظر قرار داد. مهمبین آن

 نظری و ادبیات پیشینه و بیان کلی مطالب است.  شده مبانیآوریندادن مطالب جمع
 
 ها بر اساس متغیرهاآوری داده. جمع1-4

ها به کمک ابزارهای آوری دادهگیری آن با جمعگیری در پژوهش هستند که اغلب اندازهاندازهمتغیرها عوامل قابل    
های پژوهش از دو بعد س سؤاالت یا فرضیهها بر اساآوری و ثبت دادههای جمعگیرد. انواع روشمناسب صورت می



 

 

 ۸7۴ مرجع پژوهش

تواند میدانی آوری میها ازنظر محل جمعآوری دادهگیرد. جمعآوری موردتوجه قرار میبرای جمع« محل و نوع ابزار»
 4-1ها را با ابزارهایی  به شرح جدول شده( باشد. دادهای )اسنادی( و آزمایشگاهی )کنترل)محیط طبیعی(، کتابخانه

 آوری و ثبت کرد.  وان جمعتمی
 ها بر اساس متغیرهاآوری و ثبت داده. انواع ابزارهای جمع0-1جدول 

 توضیح گیریابزار اندازه ردیف
 گیری نظر و نگرش نسبت به موضوع یا پدیده خاص اندازه پرسشنامه 7
 بررسیهای موجود در زمینه موردگیری تعداد و کمیتاندازه لیست یا فهرست کنترلچک 2
 ها گیری فراوانی کیفیت خاص در اسناد و رسانهاندازه برگه کدگذاری 9
 گیری توانایی افراد در زمینه خاص اندازه آزمون 4
 گیری نظر و نگرش نسبت به موضوع یا پدیده خاص از طریق پرسش و پاسخ شفاهی اندازه مصاحبه 5
 ابطه با موضوع یا پدیده خاص از طریق مشاهده گیری رفتار، واکنش و اقدام در راندازه مشاهده 6
 گیری رویدادها، اسناد و سوابق در رابطه با موضوع و پدیده خاص اندازه های یادداشتبرگه 1
 شده گیری رویدادها، اسناد، سوابق و رفتارها در محیط کنترلاندازه گیری آزمایشگاهیاندازه 8
 زمان با چند نفر رش با مصاحبه همگیری نظر و نگاندازه گروه متمرکز 71
 های ضبط صدا یا صدا و تصویر دستگاه صوت و تصویرضبط کننده  77
کنندگان نظرات خود را در مورد یک موضوع با تکمیل داستانی که معموالً توسط پژوهشگر شرکت تکمیل داستان 72

 کنند.آغازشده بیان می

االت پردازند. سؤ)عددی( یا کیفی )کالمی( و یا ترکیبی از هر دو می کمّیصورت به هادادهاین ابزارها به گردآوری       
 است.   5-1به شرح جدول « باز، نیمه ساختاریافته و ساختاریافته»ها، اغلب به سه شکل آوری دادهابزارها برای جمع

 کیفی یا  کمّیآوری داده گیری و جمعانواع سؤاالت ابزارها برای اندازه .5-1جدول 
 توضیح انواع سؤاالت ردیف

 دهنده امکان پاسخ مشروح و آزادانه پاسخ باز یا تشریحی 7
 شده دهنده به انتخاب یک گزینه از میان چند گزینه ارائهمحدودکننده پاسخ بسته )ساختاریافته( 2
 توضیح درباره آن ترکیب سؤاالت باز و بسته به معنای یک انتخاب محدود با ارائه  نیمه ساختاریافته 9

ب شود. اغلاستفاده می کمّیآوری داده های کیفی و از سؤاالت بسته برای جمعآوری دادهاز سؤاالت باز برای جمع     
فهم های ساده و قابلیا عددی، نیاز به اجرای پژوهش در زمان کوتاه، نیاز به پاسخ کمّیاطالعات »در صورت تأکید بر 

ود. سؤاالت شت بسته و در غیر این صورت از سؤاالت باز یا نیمه ساختاریافته استفاده میاز سؤاال« و تحلیل سریع
 هستند.   6-1های پاسخگویی به شرح جدول بسته یا ساختاریافته دارای مقیاس

 
 
 
 

 
 



  

 

 

 اده و اطالعات در پژوهشآوری دمبانی جمع ۸7۲

 های پاسخگویی در سؤاالت بسته . انواع مقیاس6-1جدول 
 هاویژگی نام مقیاس ردیف

 گذاری دو ارزشی بلی و خیرنگرش مثبت یا منفی نسبت به یک موضوع و نمرهبرای تعیین  7ترستون 7
تا  ترین حالت )مثل از کامالً موافقمترین تا مثبتگذاری چند ارزشی بین سه تا هفت ارزش از منفینمره 2لیکرت 2

 کند. دهنده یکی را انتخاب میکامالً مخالفم( که پاسخ
شده بر اساس ارزش بعدی و مرتبهای ساده اجتماعی و کودکان با سؤاالت یکدیدهبرای سنجش پ یا تراکمی 9گاتمن 9

 ها وزنی و امکان تأیید یکی از آن
ی مثل ادرجهگیری معنای مفاهیم با امکان انتخاب در یک مقیاس دوقطبی )دو صفت متضاد( هفتاندازه افتراق معنایی یا ازگود 4

 « ناپسند 1-6-5-4-9-2-7پسندیده »
قومی،  هایهای فرضی معرف فاصله اجتماعی و برای بررسی نگرش نسبت به گروهصورت موقعیتبه 4فاصله اجتماعی بوگاردوس 5

 نژادی، مذهبی و... 
هید؟ دکاری انجام میاینکه در اوقات فراغت خود بیشتر چهانتخاب یک مورد از میان موارد مختلف مثل چند جوابی 6

 ردش      سایر موارد     ورزش     مطالعه     گ
  بندی عالیق فهرست شده ها مانند رتبهای از گزینهامکان دادن رتبه یا درجه اهمیت به مجموعه یبندتعیین اولویت یا رتبه 1
 پرسشی که پاسخ به آن مشروط به پاسخ به پرسش قبلی است.   پرسش وابستگی یا مشروط  8
ید: کنهای زیر در طول روز استفاده مییک از رسانهچند جواب به یک سؤال، مانند از کدام امکان انتخاب مهندسییا  فهرستی  3

 الف( کتاب، ب( رادیو، ج( تلویزیون، د( مطبوعات، ه( سینما و( اینترنت...

رای ببا این نوع مقیاس اشاره کرد.  عاطفی طالق نامهتوان به سؤاالت پرسشگاتمن می عنوان مثالی از مقیاسبه     
 .داد خها پاسبه آن« بله یا خیر» صورت به خود فعلی احساس اساس بر و خواند دقت با را هااین پرسشنامه باید جمله

 دارمن را کسی»یا « کنممی خالء احساس ازدواج این در»یا « نیستیم نزدیک همسرم به میخواست دلم که آنقدرها»مانند 
 شوند. های بله و خیر جمع و تحلیل میانتها پاسخو امثال آن که در « ببرم پناه او به که

 زهاندا را کرده جدا یکدیگر از را ها گروه سایر یا اقوام که اجتماعی فاصله بوگاردوس، اجتماعی فاصله مقیاس     
 سایر هب نسبت گروه احساس شده این فاصله مقدار تا شودمی گرفته نظر در گروه یک مقیاس این در. کند می گیری

 ابداع ندیگرا با ارتباط برقراری به مختلف اقوام هایگروه اعضای تمایل سنجش برای روش این. شود تعیین هاروهگ
 هایتاقلی مثل) هاگروه سایر به نسبت گروه یک دوری یا نزدیکی احساس سنجش برای توانمی مقیاس این از. شد

 اسخپ منظم هایگزاره از ایمجموعه به باید افراد. کندیم پیروی ساده منطق یک از مقیاس این. کرد استفاده( مذهبی
 مندهعالق و دوستانه رفتارافراد دارای  و، طیف سر یک دراز نظر اجتماعی  گیرکناره یا غیردوستانه رفتار با افراد. دهند

 فرادا با ماعیاجت تعامالت از که فردی منطق این اساس بر. گیرندمی قرار طیف دیگر سر در اجتماعی تعامالت به
 رد ار نزدیک اجتماعی روابط با مرتبط هایگویه ندارد، بیگانه هایگروه با ایدوستانه ارتباطات و گزیندمی دوری

 گزاره ندچنمونه  برای. کنندمی استفاده متفاوت شکل چند به لیکرت مقیاس مانند مقیاس این از وهشگرانژپ. کندمی
 نسبت ار تهران دانشگاه تهرانی دانشجویان احساس خواهیدمی کنید فرضبرای نمونه . شودمی گذاشته افراد اختیار در

                                                           
1. Thurstone  
2. Likert 
3. Gutman  
4. Bogardos 



 

 

 ۸۴۱ مرجع پژوهش

 نیدانشجویا چنین دیدن با آیا»با سؤاالتی مانند  را اند آمده دانشگاه این به جنوبی شهرهای از که دانشجویانی به
 ینا حاضرید آیا»یا « کنید؟ زندگی خوابگاه یک در دانشجویان این با حاضرید آیا»یا « دارید؟ خوشایندی احساس

 فاصله ایگزینه 3 تا 5یک طیف اغلب سنجید. اغلب این سؤاالت با « بپذیرید؟ خود دوستی هایگروه در را دانشجویان
 فطر در و کامل گیریکناره و دوری طیف طرف یک درکنند. به این نحو که می بیان ها گروه این از را خود اجتماعی

 شود. معرفی می کامل اجتماعی تعامالت دیگر
 
 ها با پرسشنامه و ثبت داده آوریجمع. 1-4-0

ها درباره عالیق، آوری دادهای از سؤاالت، امکان جمعپرسشنامه از ابزارهای رایج در پژوهش است که با مجموعه
اند دارای توکند. پرسشنامه میدهنده در موضوعی خاص را فراهم میها، دانش، تجارب و عقاید فرد پاسخنگرش

عمل و نامه همراه، دستورال»باشد. پرسشنامه اغلب دارای « ساختاریافته، نیمه ساختاریافته یا باز»چندین سؤال از انواع 
کننده برای پاسخگویی است که به مواردی چون است. نامه همراه اغلب شامل یک مقدمه انگیزاننده و هدایت« سؤاالت

ویی درزمانی مشخص اشاره دارد. دستورالعمل نیز عباراتی کوتاه برای ضرورت پژوهش و درخواست برای پاسخگ
قابل معرفی  1-1منظور پاسخگویی است. پرسشنامه ازنظر ماهیت به سه شکل به شرح جدول دهنده بهراهنمایی پاسخ

 است.
 های پرسشنامه برای استفاده. انواع شکل1-1جدول 

 توضیح انواع ردیف
 ی مشخص، اعتبار صوری، محتوایی و سازه آن به شکل کامل به تأیید رسیده و مورد اقبال پژوهشگران است. شناسبا روش استاندارد 7
محقق ساخته  2

 غیراستاندارد
ای محدود و اغلب با اعتبار صوری و محتوایی و پایایی )اغلب با آلفای کرونباخ( توسط یک پژوهشگر برای جامعه

 به بررسی مجدد روایی و پایایی با مالحظات نیاز دارد.    تأییدشده است. کاربرد این پرسشنامه
 در شرایط نبودن پرسشنامه استاندارد یا جامع و تالش پژوهشگر برای ساخت یک پرسشنامه جدید نیاز به ساخت 9

 آوری داده بگیرد، باید مطمئن شود که آیاکه پژوهشگر تصمیم به استفاده از پرسشنامه برای جمعدرصورتی     
 تواندشده، پژوهشگر میپرسشنامه مناسبی وجود دارد. با انجام یک مطالعه کامل از موضوع و متغیرهای انتخاب

های موجود احتمالی را برای ارزیابی متغیرهای موردبررسی شناسایی کند. پرسشنامه موجود این مزیت را پرسشنامه
توان به آن اطمینان کرد. از سوی دیگر پژوهشگر زمان تر میشده و بیشتر ازنظر روایی و پایایی ارزیابیدارد که پیش

ای برای سنجش متغیرهای که پرسشنامهکند. درصورتیای پایا و روا را ذخیره میالزم برای طراحی پرسشنامه
. ردازدها یا سؤاالت پژوهش بپهایی منطبق با اهداف، فرضیهموردبررسی موجود نباشد، پژوهشگر باید به طراحی گویه

 برای ساخت پرسشنامه جدید، ابتدا باید سؤاالت آن را طراحی کرد. 
 هایی که بتواناز یک گروه بسیار بزرگ مناسب است. داده کمّیهای ساده و آوری دادهپرسشنامه اغلب برای جمع     

ز باشد، باید روی تری موردنیاوتحلیل کرد. اگر اطالعات پیچیدهها را در قالب جدول و نمودار خالصه و تجزیهآن
نظر دسترسی به جمعیت زیاد، کاهش اعمال»های دیگر فکر کرد. درمجموع پرسشنامه دارای مزایایی چون روش

 است.  « های ساختاریافتهدهنده و دادهشخصی، گمنام ماندن پاسخ



  

 

 

 اده و اطالعات در پژوهشآوری دمبانی جمع ۸۴۸

 لیست )فهرست کنترل(ها با چکو ثبت داده آوریجمع. 1-4-2
ای هلیست یا فهرست کنترل ویژگیشود، چکعنوان پرسشنامه یاد میلب از آن بههای رایج که اغلیستیکی از چک
دهندگان است. مشخصات اصلی مانند جنسیت، سن، تحصیالت، وضعیت تأهل و... به پژوهشگر کمک عمومی پاسخ

یگر متغیرهای را با ددهندگان را با دقت شناسایی کند و حتی در صورت نیاز ارتباط برخی از این متغیرها کند تا پاسخمی
 گیری و مورد تحلیل قرار دهد.موردبررسی اندازه

شده در آن ثبت گر، مقدارهای مشاهدهلیست یا فهرست کنترل، ابزاری است که بر اساس مشاهدات مشاهدهچک     
ر، گشاهدهرود و در آن مها برای کنترل وضعیت اماکن و تجهیزات به کار میلیستشود. برای نمونه برخی چکمی

 هایتوان وضعیتکند. به کمک این ابزار معموالً میثبت می« اماکن و تجهیزات»مشاهدات خود را درباره وضعیت 
 مختلف را مشخص یا کنترل کرد. 

 
 ها با برگه کدگذاری داده و ثبت آوریجمع. 1-4-4

تواند شود. این متن مین پرداخته میمند به توصیف محتوای یک متهای نظامدر تحلیل محتوا با استفاده از روش
ابطه شود. در این رآوری میها جمعهای مربوط به آنمکتوب، صوتی یا تصویری باشد که به کمک برگه کدگذاری داده

 ها را تحلیل محتوا کرد.  ها و نامههای رادیو و تلویزیون، بیوگرافیها، برنامهتوان متون نشریات، عکسمی
 
 ها با مصاحبهو ثبت داده یآورجمع. 1-4-0

خ دررو، تلفنی یا اینترنتی پاسصورت رودهنده بهشود و پاسخهایی مطرح میگر پرسشدر مصاحبه توسط مصاحبه
کننده در انجام مصاحبه مهم است. برای ضبط و ثبت اطالعات در مصاحبه از وسایلی نظیر دهد. مهارت مصاحبهمی

شود. در جریان مصاحبه حاالت و واکنش آزمودنی و مقاومت او ری استفاده میبرداصوت، دوربین و یادداشتضبط
توان یک پرسشنامه شفاهی دانست. مصاحبه صمیمانه شناسایی است. مصاحبه را میدر برابر برخی سؤاالت قابل

به  نسبت ها دشوار است. مصاحبه به زمان بیشتریهایی شود که در دیگر شرایط کسب آنتواند منجر به دادهمی
های دهآوری داآمده از آن دشوارتر است. مصاحبه اغلب برای جمعدستوتحلیل اطالعات بهپرسشنامه نیاز دارد و تجزیه

وه تر با بررسی عمیق گرتأکید بر چرایی یا چگونگی موضوع، نیاز به اطالعات غنی»مواردی چون  کیفی و مناسب
 بندی کرد. دسته 8-1توان به شرح جدول ه را میاست. انواع مصاحب« کوچک و تأکید بر اکتشاف

 .  انواع مصاحبه ازنظر ساختار8-1جدول 
 توضیح انواع ردیف

 شود. همان سؤاالت بسته در پرسشنامه که در مصاحبه پرسیده می بسته یا ساخت دار 7
 پذیر(یک سری سؤاالت بسته و باز )روش انعطاف دارباز یا نیمه ساختنیمه 2
 شود.  عمیق هدایت می با یک موضوع کلی سؤال و مسیر مصاحبه برای دریافت پاسخ 7ساخت یا عمیقیا بیباز  9

                                                           
1. In-depth interviewing 



 

 

 ۸۴۲ مرجع پژوهش

کند و ابتدا الزم است که مشخص شود که به طراحی مصاحبه از روندهای مشابه طراحی پرسشنامه پیروی می       
آوری کرد. برای طراحی انجام ها را جمعآن توانآوری نیاز است و چگونه با مصاحبه میهایی برای جمعچه داده

 نیاز است.  3-1مصاحبه به مواردی به شرح جدول 
 . مراحل طراحی اجرای مصاحبه9-1جدول 

 توضیح مراحل فرعی ر مراحل
پیش از 
 مصاحبه

 تهیه یک راهنمای اولیه مشابه نامه مقدمه برای پرسشنامه تعیین هدف مصاحبه 7
 تنظیم سؤاالت مربوط به هر موضوع در یک گروه برای هدایت مصاحبه  تساماندهی موضوعی سؤاال 2
 شونده شروع با سؤاالت ساده برای احساس راحتی و همراهی مصاحبه سؤال از ساده به سخت 9
 شونده انتخاب محلی برای افزایش احتمال پاسخگویی صریح مصاحبه انتخاب مکان مناسب 4
 آوری اطالعات توانایی برقراری ارتباط، طرح سؤال و جمع ندهکنتوجه به مهارت مصاحبه 5

 حین
 مصاحبه

 جلب اطمینان مخاطب با رفتار مناسب  سازیاطمینان 6
 دهندگان در بیان سؤاالت توجه به فهم زبان،  فرهنگ و آگاهی پاسخ پرهیز از سؤاالت منفی و مبهم 1
 های با اثرگذاری منفی در پاسخ صحیح  ملالعپرهیز از عکس های خودالعملکنترل عکس 8
 ها از هدف پژوهش دور نشدن سؤاالت و پاسخ کنترل در مسیر هدف 3
 تمام رها نشدنتمام نماندن مصاحبه و نیمهنیمه تعهد به تکمیل مصاحبه 71
 آن برداری، ضبط صدا، ثبت تصاویر و امثالهای یادداشتاز راهثبت مصاحبه  آوری دادهجمع 77

آوری داده به این روش است. ازجمله موارد مهم در صحت صحت و اعتبار مصاحبه از نکات بسیار مهم برای جمع     
 اشاره کرد.  71-1توان به مواردی به شرح جدول و اعتبار مصاحبه می

 . عوامل اثرگذار در صحت و اعتبار مصاحبه01-1جدول 
 توضیح عوامل ردیف

 اعتبار بیشتر سؤاالت بسته و استاندارد ته و استاندارداستفاده از سؤال بس 7
 حفظ شرایط مناسب و استواری در محیط مصاحبه  پایایی محیط مصاحبه 2
 شونده ضبط صدا و حتی تصویر با اجازه مصاحبه ضبط مصاحبه 9
 ی نکاتبرای پرهیز از تأثیر منفی زمان و احتمال فراموشی برخ ترین زمانسازی در کوتاهپیاده 4
 شونده از سؤال اطمینان از فهم درست و بدون ابهام مصاحبه اطمینان از درک صحیح سؤال 5
 ها  دهنده و رمزگشایی صحیح آنکننده از منظور پاسخاطمینان از درک صحیح مصاحبه هارمزگشایی صحیح پاسخ 6
 ها های واقعی و کنترل آنسخممانعت از عوامل تأثیرگذار منفی در پا کنترل عوامل اثرگذار منفی 1

اهش ها کتوان از مصاحبه تلفنی استفاده کرد. با این شکل هم هزینهدر صورت فقدان امکان مصاحبه رودررو می     
 دهند تا به این شکل به سؤاالت شما پاسخ دهند. دهندگان ترجیح مییابد و هم خیلی از پاسخمی

های که اغلب به نمونه کّمیهای وتحلیلها است. برخالف تجزیهمونه در مصاحبهاندازه ننکته مهم بعدی توجه به     
بزرگ نیاز دارد، پژوهش کیفی نیاز به نمونه کمتری دارد. هدف پژوهش کیفی به دست آوردن اطالعات غنی و کامل 

ها پیش برد. ار یافتهآوری اطالعات را تا مرحله اشباع و تکرتوان جمعاز یک گروه نمونه کوچک است. درمجموع می
ها در مواردی رویکرد در مواردی مانند مطالعات موردی شما ممکن است تنها یک مورد مصاحبه داشته باشید. مصاحبه

روانی یا »دارد. در مواردی رویکرد مصاحبه « ای، غیررسمی، آزاد و اغلب در میدانمحاوره»و صورتی « نگارانهمردم»



  

 

 

 اده و اطالعات در پژوهشآوری دمبانی جمع ۸۴۵

منظور بیان داستان از موضوعات کننده بهدون ساختار و ایجاد امکانی برای شرکتباز و ب»صورت و به« روایتی
ها یا رویدادهای ناظر بر آن باشد. در کنندگان یا تجارب آنتواند درباره خود مشارکتها میاست؛ داستان« موردبحث

زندگی، خاطرات و هر »مورد  شود درشونده خواسته میاست که از مصاحبه« ایزندگینامه»مواردی رویکرد مصاحبه 
زمان با چند نفر سخن بگویند. در مواردی مصاحبه رویکردی گروهی دارد و در آن هم« چیز الزم به دانستن دیگران

 شود.مصاحبه انجام می
گیر برای پژوهشگر است. امروزه با صورت متن کاری ضروری و گاهی وقتهای شفاهی بهسازی مصاحبهپیاده      

فزار رایگان اافزارهای محبوب، نرمشود. یکی از این نرمزارهای تبدیل گفتار شفاهی به متن این کار سریع انجام میافنرم
Google Keep Notes  .ین امکان اباقابلیت نصب روی موبایل و خطای بسیار کم در تبدیل گفتار شفاهی به متن است

    رسی است. آپ قابل دستموبایلی مانند واتسهای از روی پلتفرم
 
 ها با مشاهدهآوری و ثبت داده. جمع1-4-5

صورت کیفی ها بهشود. با این روش هم دادههایی درباره رفتارهای غیرکالمی تأکید میآوری دادهدر مشاهده بر جمع
انی بندی و تعریف، فراوتوان پس از طبقهشود. برای نمونه رفتارهای غیرکالمی را میآوری میجمع کمّیو هم 

عنوان یک فرد بیرونی یا در های مربوط به رفتارها را بهتواند دادهرخدادشان را شمارش کرد. در مشاهده پژوهشگر می
آوری کند. در این روش فرد از درون یا بیرون محیط، انواع رفتارهای صوتی و تصویری را با توجه درون رویداد جمع

اجرا قابل 77-1های مختلفی به شرح جدول داده با مشاهده با طرحآوری کند. جمعبه سؤاالت ذهنی خود رصد می
 خواهد بود.  

 آوری داده با مشاهدههای جمع. انواع طرح00-1جدول 
 توضیح هاطرح ردیف

 مشاهده در محیط طبیعی و بدون کنترل سایر متغیرها  مشاهده کنترل نشده 7
 با کنترل متغیرها  مشاهده در محیط آزمایشگاهی و شدهمشاهده کنترل 2
 عنوان عضوی مستقل از گروه مشاهده شونده مشاهده به مشاهده غیر مشارکتی 9
 عنوان عضوی از گروه مشاهده شونده مشاهده به مشاهده مشارکتی 4
 نفرهمشاهده یک مشاهده فردی 5
 مشاهده توسط بیش از یک نفر  مشاهده گروهی 6
 الع مشاهده شوندگان مشاهده بدون اط مشاهده غیرعلنی 1
 مشاهده بااطالع مشاهده شوندگان. مشاهده علنی 8

 بستگی دارد.  72-1به میزان ساختار و شرایط مشاهده به شرح جدول  دادهآوریروش جمع     
 
 
 
 



 

 

 ۸۴۸ مرجع پژوهش

 آوری داده. میزان ساختار و شرایط مشاهده برای جمع02-1جدول 
 روش مشاهده ساختار و شرایط مشاهده ردیف

 نواع رفتار افراد مورد مشاهده در میدانمانند ا ساختاربررسی میدانی بی ساختار و شرایط طبیعییب 7
 بررسی میدانی با ساختار معین باساختار و شرایط طبیعی 2
 بررسی آزمایشگاهی بدون ساختار ساختار و شرایط آزمایشگاهیبی 9
 رفتار بینندگان یک برنامه تلویزیونی در اتاقمانند ثبت  ساختار معین بررسی آزمایشگاهی با باساختار و شرایط آزمایشگاهی 4

اختار، سشود اما در مشاهده بیبندی و ثبت میشده، رفتارها طبقهدر مشاهده باساختار، بر مبنای طرحی تعریف     
ات را با برداشت آزاد گر، مشاهدساختار یا آزاد مشاهدهدر مشاهده بیرفتارها بدون چارچوب قبلی ثبت خواهد شد. 

ود. شز سؤاالت مشخص، بسته و قابل کمی شدن استفاده میدر مشاهده باساختار اکند. آوری و ثبت میخود جمع
آوری شده را جمعآوریهای رفتار مورد مشاهده جمعتوان دادهشده میبندیبا مقیاس درجه 79-1برای نمونه در جدول 

 شده است.   ها معرفیآوری دادهگذاری برای جمعلیست قابل عالمتچکنمونه یک  74-1کرد اما در جدول 
 آوری و ثبت مشاهدات بازیکنان یک تیم فوتبال. نمونه انتخاب عدد در یک پیوستار برای جمع04-1جدول 

 دامنه رفتارها ردیف
 مشارکت کم 5-4-9-2-7مشارکت زیاد  میزان مشارکت در کار تیمی  7
 مقدار کم 5-4-9-2-7مقدار زیاد  متوقف شدن با توپپرخاشگری پس از  2
 مقدار کم 5-4-9-2-7مقدار زیاد  رفتار جوانمردانه پس از برخورد با حریف 9

 آوری و ثبت مشاهدات بازیکنان یک تیم فوتبال گذاری برای جمع. نمونه عالمت00-1جدول 
 در هر بازی برای فعالیت مورد نمونه عالمت بزنید

 بازی ردیف
    * * * * دریبل کردن و سپس شوت کردن 7
   * * * * * دریبل کردن سپس پاس دادن 2
      * * شوت ناگهانی 9
     * * * پاس ناگهانی 4
    * * * * از دست دادن اختیار توپ 5

کان موردمطالعه، آوری کند اما باید مطمئن شد که مهای مختلف مشاهده و داده جمعتواند در محیطپژوهشگر می     
توان از اثر بر رفتار طبیعی مورد مشاهده باشد. بر این اساس مشاهده را میخطر و بیصرفه، بیبهدسترسی، مقرونقابل

درون جمع و در محیط یا بیرون از جمع انجام داد. در مشاهده از درون جمع، فرد در کنار سایر افراد مانند شرکت در 
فتارهای اعتراضی در کنار آنان است. در مشاهده از بیرون جمع، فرد رفتارها را از بیرون تظاهرات دانشجویی و ثبت ر

امروزه نوع مشاهده در فضای مجازی با اسامی کند. آوری و ثبت میجمع مانند مشاهده از دور یا با فیلم و عکس، جمع
های نیکی، چت روم، وبالگ و نشریهپست الکترو»شود که در آن مشاهده نیز مطرح می« نتنوگرافی یا وبنوگرافی»

گر، بر محیط و رفتار افراد تأثیری نداشته و باعث گیرد. باید دقت کرد که حضور مشاهدهموردتوجه قرار می« آنالین
 سوگیری در رفتارها و نتایج پژوهش نشود. 



  

 

 

 اده و اطالعات در پژوهشآوری دمبانی جمع ۸۴۵

مشاهده، گوش دادن، تعامل »های حاصل از مشاهده باید توانایی مناسبی در آوری و ثبت مناسب دادهبرای جمع      
پذیری، بررسی در محیط انعطاف»توان به آوری داده با مشاهده میازجمله مزایای جمعوجود داشته باشد. « و مصاحبه

ها ها، مشکل بودن مستندسازی دادهآوری دادهطوالنی بودن جمع»هم اشاره کرد و از معایب آن« طبیعی و باال رفتن دقت
 خواهد بود.  75-1آوری و ثبت داده با مشاهده به شرح جدول است. مراحل جمع« گرمشاهدهو وابستگی به ذهن 

 آوری و ثبت داده با مشاهده. مراحل جمع05-1جدول 
 توضیح موارد ردیف

 شناسایی متغیرهای تحت مشاهده بر اساس اهداف پژوهش و اطالعات موردنیاز  تعریف متغیر 7
 آوری داده با تأکید بر زمان و محل مناسب جمع انتخاب نمونه انتخاب نمونه 2
 لیست مشاهده تصویربرداری، یادداشت یا هردو یا تکمیل چک هاثبت داده 9
 هاشناسایی هرگونه عامل احتمالی اثرگذار در نتایج مشاهدات و ثبت آن شناسایی عوامل اثرگذار 4

ها را آموزش داد. انجام یک مطالعه آزمایشی ی باید آندر صورت وجود بیش از یک پژوهشگر در پروژه پژوهش      
آوری و ها جمعبرای اطمینان از رویه، روایی و صحت پژوهش مفید است. پس از اطمینان از صحت مشاهده، داده

 شود. مراحل نهایی، کدگذاری، تحلیل داده و نوشتن گزارش نهایی است. ها بررسی میروایی کیفی آن
امکان مشاهده مستقیم موضوع، امکان مشاهده الگوهای »تفاده از روش مشاهده در مواردی چون طور کل اسبه     

موردتوجه قرار « ها و امکان بررسی رفتار در شرایط طبیعیرفتاری، امکان دریافت پاسخی ناممکن از سایر روش
تر در دالیل آن است. این روش بیشگیرد. باید دقت کرد که این روش بیشتر به دنبال توصیف امور مورد مشاهده تا می

 های در حال وقوع است.رود و کاربرد عمده آن برای بررسی پدیدههای کیفی و توصیفی به کار میپژوهش
در حوزه مطالعات زبانشناسی  2«ویلیام لباف»در پژوهش نخستین بار توسط  7«گرپارادوکس مشاهده»اصطالح      

ر علوم اجتماعی نیز موردتوجه قرار گرفت. این اصطالح به موقعیتی اشاره دارد استفاده شد و سپس در سای 9اجتماعی
عنوان کند، در حالیکه حضور وی بهطور میدانی موضوع موردمطالعه را رصد و مشاهده میکه در آن پژوهشگر به

وه، ماعی وارد گرشناس اجتتشخیص نیست. برای نمونه زبانگر و پژوهشگر از سوی گروه مورد مشاهده قابلمشاهده
کند تا شود و بدون اینکه بقیه متوجه کار او شوند در کنارشان حضور دارد و زندگی میقوم و یا جامعه هدف می

پژوهش را انجام دهد. البته به تبعیت از اصول اخالقی، پژوهشگر باید بعد از اتمام پژوهش و قبل از بازنشر یا استفاده 
اد جامعه هدف را از چرایی و چگونگی این حضور مطلع سازد. هدف از توسل به این ها، افراز نتایج حاصل از داده

ای بخصوص در حوزه زبانشناسی و زبانشناسی اجتماعی و مطالعات اجتماعی این است که پژوهشگر شیوه مشاهده
اهده مند قابل مشظامبتواند گفتار واقعی افراد را مشاهده کند. این در حالی است که گفتار واقعی افراد در پژوهش ن

 (. 7312کند )لباف، اول و واقعی دسترسی مستقیم پیدا میهای دستگر با این شیوه به دادهنیست. درواقع مشاهده

                                                           
1. Observer's paradox 
2. William Labov 
3. Sociolinguistics 

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Labov
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Labov


 

 

 ۸۴۶ مرجع پژوهش

خاطر مشاهده ای از رفتار خود را بهشود که اشخاص موردمطالعه جنبهنیز به موقعیتی اطالق می 7«تأثیر هاوتورن»     
تواند رابطه بین متغیرهای اصلی را تحت تأثیر قرار دهد. دهند. این تأثیر میه تغییر میشدن توسط پژوهشگر آگاهان

تأثیر هاوتورن متغیری در پژوهش است که نام خود را از کارخانه تولیدات محصوالت الکتریکی هاوتورن گرفته است. 
دنبال بررسی نقش متغیرهای ارتقای وری بهمهندسان این کارخانه در دهه بیست و سی برای افزایش کارایی و بهره

شرایط کار  مانند روشنایی بهتر برای در متغیر میزان تولید و کار کارگران بودند. مهندسان متوجه شدند زمانی که 
شرایط بهتری را برای کار در خط تولید مهیا کردند کارایی افزایش یافت. اما زمانی که شرایط خط تولید را به حالت 

اصلی  عامل« متغیر مشاهده کارگران کارخانه»دند بازهم شرایط کار ارتقا یافت. مهندسان دریافتند که سابق بازگردان
هانری »افزایش کارایی و بازدهی بود و این امر به تغییر شرایط در خط تولید ارتباطی نداشت. اصطالح تأثیر هاوتورن را 

ده شبر این باورند که در مورد این تأثیر تا حدی اغراق مطرح کرد. بسیاری از پژوهشگران 7355در سال  2«الندزبرگر
، این پدیده همچنان مدنظر برخی از پژوهشگران در هنگام «تأثیر هاوتورن»حال  برخالف انتقادات وارد به است. بااین

ین ی اگیرد. برخی کارشناسان اعتقاددارند که اگرچه همیشه شواهد کافی براها قرار میطراحی پژوهش و تحلیل آن
 (. 7312تأثیر وجود ندارد اما این تأثیر را باید جدی گرفت و در پژوهش به آن توجه داشت )لباف، 

 
 برداری(ها با برگه یادداشت )فیشآوری و ثبت داده. جمع1-4-6

شود. آوری داده در مشاهده معرفی میبرداری یا ثبت مشاهدات، هم روشی مستقل و هم ابزار اصلی جمعیادداشت
-یادداشت کنند.های میدانی برای ثبت مشاهدات درباره افراد، اسناد، محیط و رفتارها استفاده میژوهشگران از یادداشتپ

ی های میدانشوند تا دچار مشکالت مرور زمان و فراموشی نشوند. یادداشتهای میدانی در اولین فرصت ساماندهی می
 هستند.  76-1دارای انواع مختلفی به شرح جدول  

 های میدانی. انواع یادداشت06-1جدول 
 توضیح انواع ردیف

 یادداشت دستی با عبارات مختصر و کلمات کلیدی درباره رفتار یا هر چیز مرتبط با اهداف پژوهش  نویسچرک 7
 یادداشت کامل مشاهدات، گفتگوها و اطالعات با جزییات   توصیفات دقیق 2
 های خود درباره مشاهداتیادداشت پیشنهادها و ایده تحلیلی 9
 های پژوهشها و اعتقادات شخصی به همراه مشاهدات و هزینهثبت مشاهدات ازجمله دیدگاه دفتر روزانه 4

     
 ها با آزمونآوری و ثبت داده.  جمع1-4-1 

قرار گیرد. برای  دهد تا وضعیت یا مهارت یا توانایی او مورد آزمایشدر آزمون، آزمودنی اقدامات خاصی را انجام می
ای هنمونه ممکن است با دیدن، شنیدن یا لمس یک محرک خاص، دکمه مشخصی را فشار دهد. یا با مجموعه فعالیت

خاصی مهارت خود را در زمینه مشخصی، نشان دهد و بر اساس آزمون امتیاز مشخصی را کسب نماید. برخی از 

                                                           
1. Hawthorne effect 
2. Henry A. Landsberger 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hawthorne_effect
https://en.wikipedia.org/wiki/Hawthorne_effect


  

 

 

 اده و اطالعات در پژوهشآوری دمبانی جمع ۸۴7

ها وضعیت ضریب هوشی مختلفی است که جمع امتیازات آن ها مانند آزمون هوشی وکسلر، مجموعه اقداماتآزمون
 کند. شخص را معین می

 
 صوت و دوربین ها با ضبطآوری و ثبت داده. جمع1-4-8

ه هاست که بهای مختلف دیجیتال برای ضبط جریان مصاحبهصوت و یا دستگاهها ضبطآوری دادهاز ابزارهای جمع
نگرانی در خصوص ثبت محتوای مصاحبه، با آرامش خاطر و اطمینان از اینکه کند تا اینکه بدون پژوهشگر کمک می

شود، کنترل جلسه مصاحبه را در اختیار داشته و بتواند بر موضوعات تمرکز جریان مصاحبه توسط دستگاه ضبط می
 تواند حتی برای ثبت رفتار و توضیح بیشتر استفاده کرد. داشته باشد. از دوربین می

 
 ها با گروه سنجیآوری و ثبت داده. جمع1-4-9

ها گروه سنجی با یک مقیاس اختصاصی است. گروه سنجی روشی کمی برای آوری دادههای جمعیکی دیگر از روش
گیری یا توصیف روابط اجتماعی میان افراد و یا پذیرش یا طرد افراد از سوی سایر اعضای گروه است. هدف اندازه

اجتماعی یا شخصیتی هر فرد ازنظر سایر اعضای گروه سنجیده شود. وقتی از اعضای  گروه سنجی این است که ارزش
اند توهای خاصی انتخاب نمایند، هرکسی در گروه میشود سایر افراد درون گروه را بر اساس مالکگروه خواسته می

ه وجود درون گروه موردنظر بهای مها، توصیفی راجع به شبکهانتخاب و دلیل آن انتخاب را بیان کند. از این گزینش
صورت یک جدول توان بههای این گروه نما را مینامند. دادهها را گروه نما میآید. ترسیم نمودار این شبکهدست می

 نامند. های هر فرد نمایش داد. یک چنین جدول یا ماتریس را ماتریس گروه میماتریسی از گزینش

 
 در یک تیم فوتبال ام(. از یک گروه نما )سوسیوگر0-1شکل 

شود و افرادی که کسی نامیده می« ستاره گروه»در گروه نما فردی که همه تمایل دارند با او در ارتباط باشند،       
ا و های گوناگون اجرشوند. گروه سنجی به روشنامیده می« منزوی یا ایزوله»ها ندارند، تمایل به برقراری ارتباط با آن

د. برای نمونه ممکن است از گروه خواسته شود، اسامی سه نفر منتخب برای کار باهم را به ترتیب شوگذاری مینمره



 

 

 ۸۴۴ مرجع پژوهش

های متداول، شمردن تعداد دفعات انتخاب فرد توسط دیگران بدون توجه به ترتیب اولویت بنویسند. یکی از روش
 به انتخاب سوم است.  7دوم و امتیاز به انتخاب  2به انتخاب اول، امتیاز  9انتخاب است. روش دیگر دادن امتیاز 

 
 آوری داده  . ارزشیابی انواع ابزارهای جمع1-0

ایایی تناسب از اعتبار و پدر صورت استفاده از ابزارهای غیراستاندارد و ساخت ابزار جدید، پژوهشگر الزم است تا به
قرار است موردسنجش قرار گیرد.  آن مطمئن شود. منظور از اعتبار، میزان صحت ابزار برای سنجش آن چیزی که

ت نوعی از کند. عینیپایایی ابزار بر این ویژگی تأکید دارد که در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی ارائه می
 ود.شها یا کدگذارها در ثبت مطالب توسط یک ابزار مشخص تعیین میپایایی است که با میزان توافق ارزیاب

 
 آوری داده ایی ابزارهای جمع. اعتبار یا رو1-0-0

 71-1توان از یک یا چندین راه به شرح جدول ها با توجه به نوع ابزار میآوری دادهبرای تعیین اعتبار ابزارهای جمع
 استفاده کرد.  

 ها آوری داده. انواع روش تعیین اعتبار ابزارهای جمع01-1جدول 
 هاویژگی انواع اعتبار ردیف

اده آوری دنظران در خصوص تناسب ویژگی ظاهری آن برای سنجش و جمعبررسی کیفی ابزار از دیدگاه صاحب صوری یا ظاهری 7
 از متغیر موردبررسی )برای اکثر ابزارها( 

 محتوا 2
 

انند م» کمّیصورت نظران درباره ارتباط مناسب ابزار با متغیر مورد هدف که هم بهبررسی میزان توافق صاحب
   محاسبه است.و هم کیفی قابل« هابرای میزان توافق ارزیابان درباره مناسب بودن گویه 7ش الوشهاستفاده از رو

 مالک یا معیار 9
 

زمان و بررسی تناسب ابزار با متغیر مورد هدف بر اساس مقایسه با یک معیار یا مالک معتبر و دارای دو نوع هم
زمان با اجرای ه با نتایج قبلی معتبر از ابزار استاندارد و در همدهندبین میزان نمرات پاسخبین است. در پیشپیش
 شود. زمان ابزار موردبررسی و ابزار معتبر روی یک جامعه مقایسه میهم

های حاصل از اجرای ابزار با مفاهیم و ساختار متغیر از دو رویکرد افتراقی و همگرا است. در میزان ارتباط نمره سازه یا ساخت 4
در روایی  های نامشابه وهای غیرهمنام از یکدیگر از طریق بررسی همبستگی بین سازهافتراقی بر تمایز سازهروایی 

 شود.  های مختلف سازه ابزار محاسبه میهمگرا از طریق هم سویی اندازه

صورت هحتوایی بپردازد. روایی مروایی صوری یکی از انواع روایی محتوایی است که به بررسی سطحی سؤاالت می     
 27-5و گاهی در قالب جدول « راهنما و مشاور»است. در بررسی کیفی ارزیابی بر اساس نظرات اساتید  کمّیکیفی و 

اجراست  و از دو )الوشه( از نظرات متخصصان به دو شکل قابل کمّیصورت گیرد. روایی محتوایی بهصورت می
، تجمیع امتیازات CVIشود. در روش استفاده می (CVI) حتواو شاخص روایی م (CVR) ضریب نسبی روایی محتوا

خصصان اند بر تعداد کل مترا کسب کرده« کامالً مرتبط»و «  مرتبط اما نیاز به بازبینی»موافق برای هر آیتم که امتیاز 
 CVR  برای تعیین هستند.« نیاز به بازبینی»و « غیر مرتبط»ها در این نوع بررسی شامل تقسیم خواهد شد. سایر گزینه

 مفید است ولی ضرورتی»، «ضروری است»قسمتی شود تا هر آیتم را براساس طیف سهاز متخصصان درخواست می

                                                           
1.C.H. Lawshe 
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ل اند بر کرا انتخاب کرده« ضروری»بررسی کنند. سپس تعداد متخصصانی که گزینه « ضرورتی ندارد»و « ندارد
 متخصصان تقسیم خواهند شد.

نظران روایی محتوایی از تعدادی از صاحب 78-1توان با سؤاالت جدول راحی پرسشنامه، میبرای نمونه پس از ط      
 صورت کیفی بررسی کرد.را به

 ها برای تعیین روایی صوری یک پرسشنامه . انواع پرسش08-1جدول 
 هاپرسش ردیف

 آیا ترتیب سؤاالت رعایت شده است؟ 7
 رود؟تر میجالب و اغلب بسته شروع و سپس به سراغ سؤاالت پیچیدهآیا پرسشنامه با سؤاالت نسبتاً ساده و  2
 شده است؟ ها اطمینان حاصلآیا از تکراری نبودن ظاهر و محتوای گویه 9
 ها یا سؤاالت با اهداف پژوهش تناسب دارند؟آیا گویه 4
 فهم است؟راحتی قابلآیا جمالت و اصطالحات به 5
 قابل پیروی است؟راحتی آیا دستورالعمل به 6
 ای است که افراد به آن پاسخ دهند؟اندازهها یا سؤاالت بهآیا تعداد گویه 1
 شده باشد؟آیا اطالعات مهمی وجود دارد که نادیده گرفته 8

ا خواست هنظران ارسال کرد و از آنبرای بررسی روایی محتوایی پرسشنامه باید اطالعات بیشتری را برای صاحب      
هدف کلی، اهداف ویژه، جامعه پژوهش یا »ها امتیاز بدهند. برای این منظور باید در محورهای موردنظر خود به آنتا 

نظر الزم برای مشخص شود. تعداد متخصص یا صاحب« ها باهدف خاصدهندگان و اختصاص هر یک از گویهپاسخ
متر هم کافی است. ولی این افراد حتماً باید به نفر و حتی در مواردی ک 75تا  71ارزیابی محتوایی پرسشنامه بین 

به شکل  ایتوان به کمک پرسشنامهموضوع موردنظر شما تسلط کامل داشته باشند. پس از مشخص شدن این موارد می
 آوری کرد.های الزم برای ارزیابی روایی محتوایی را جمعداده 73-1جدول 

 منظور تعیین روایی محتوات به. الگوی تعیین نمره هر داور به سؤاال09-1جدول 
 سؤال هر بودن مناسب میزان سؤاالت متغیرها ویژه اهداف

 ..........-7 ........... -7 7 ویژه هدف

2-.......... 
7 2 9 4 5 

7 2 9 4 5 
2- ........... 7-.......... 

2-.......... 
7 2 9 4 5 

7 2 9 4 5 
9- ........... 7-.......... 

2-.......... 
7 2 9 4 5 

7 2 9 4 5 
 ..........-7 ........... -4 2 ویژه هدف

2-.......... 
7 2 9 4 5 

7 2 9 4 5 
5- ........... 7-.......... 

2-.......... 
7 2 9 4 5 

7 2 9 4 5 
6- ........... 7-.......... 

2-.......... 
7 2 9 4 5 

7 2 9 4 5 
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ها را در جدولی مشابه جدول  های حاصل از نظرات ارزیابان در مورد هر سؤال، آندهآوری داپس از جمع               
 ثبت کنید و سؤاالت با نمره میانگین کمتر را بازنگری یا حذف کنید. 21 -1

 . تعیین میانگین نمره داوران برای هر سؤال در تعیین روایی محتوا21-1جدول 

 سؤال هر نمره                               
 داوران اسم

 سؤال
(7) 

 سؤال
(2) 

 سؤال
(9) 

 سؤال
(4) 

 سؤال
(5) 

 سؤال
(6) 

 سؤال
(1) 

... 

7- ... 

2- ... 
9- ... 
4- ... 
5- ... 

        

         سؤال به داوران نمرات میانگین

 

 گیری. پایایی ابزارهای اندازه1-0-2
ها ابچه اندازه نتایج یکسانی دارد. عینیت نیز به پایایی ارزیمنظور از پایایی این است که پرسشنامه در شرایط یکسان تا 

 27-1های ابزار و مشاهده داللت دارد. جدول آوری داده یا گویهها در مورد روش یا ابزار جمعدر میزان موافقت آن
 دهد.های تعیین پایایی یک پرسشنامه را نشان میراه

 های تعیین پایایی پرسشنامه. راه20-1جدول 
 توضیحات روش تعیین پایایی دیفر

اجرای دوباره  7
)بازآزمایی( یا روش 

 آزمون مجدد -آزمون

پاسخگویی دوباره یک گروه به یک پرسشنامه در فاصله یک هفته یا بیشتر و تعیین همبستگی دو پاسخ است 
 قبول است. در تحقیقات مدیریت قابل 1/1که همبستگی حدود  

دونیمه کردن پرسشنامه  2
 همسانی درونی یا

باره پرسشنامه توسط یک گروه و تقسیم سؤاالت پرسشنامه به دونیمه شامل سؤاالت زوج پاسخگویی یک
عنوان یک بخش و فرد هم یک بخش )دقت شود که آزمون را نباید از وسط نصف کرد(، سپس همبستگی به

 چه قدر همسانی دارند. شود تا نشان دهد که نمرات آزمون در درون خود دو دسته نمره تعیین می
باره و بررسی میزان همسانی درونی یا تجانس سؤاالت دو ارزشی با استفاده از تعیین همبستگی پاسخگویی یک ریچاردسون-کودر 9

های صحیح و غلط و واریانس کل آزمون دهندهاز طریق فرمولی که تعداد سؤاالت آزمون را با نسبت پاسخ
 کند. محاسبه می

موازی )همتا( یا دو فرم  4
جایگزین یا پایایی هم 

 ارزی

توان پاسخگویی به محتوای مشابه اما با شکل ظاهری متفاوت است. اگر از یک آزمون دو فرم موازی باشد می
 هردو را پشت سر هم یا بافاصله زمانی چندروزه اجرا و ضریب همبستگی دو دسته نمره را محاسبه کرد.

 ها با کل نمره آزمون است. تک گویهباره و بررسی همبستگی بین تککپاسخگویی ی آلفای کرونباخ 5
یک معیار ارزیابی برازش درونی مدل و براساس میزان سازگاری سؤاالت مربوط به و  PLSمحاسبه در قابل (CRپایایی مرکب ) 6

 محاسبه )شبیه روایی همگرا و استفاده از پارامترهای روایی همگرا(سنجش هر عامل قابل
میانگین واریانس  1

 (AVEشده )استخراج
نشانگر میزان  AVEاست. معیار  PLSگیری در های اندازهروایی همگرا دومین معیار برای برازش مدل

های خود است و هر چه این همبستگی بیشتر باشد، برازش نیز بیشتر است. همبستگی یک سازه با شاخص
است. بدین معنی که مقدار  1٫5ده و مقدار بحرانی آن عدد برای سنجش روایی همگرا معرفی ش AVEمعیار 

AVE  دهند.قبول را نشان میروایی همگرایی قابل 1٫5باالی 



  

 

 

 اده و اطالعات در پژوهشآوری دمبانی جمع ۸۲۸

درمجموع پایایی و اعتبار به هم ارتباط دارند و الزم و ملزوم یکدیگرند. برای درک این مسئله تیراندازی را در نظر      
توان زند. چون تیرها همگی در یک نقطه هستند مینقطه خارج از هدف میبگیرید که تمام تیرهای خود را در یک 
 اند!ها اعتبار ندارد چون به هدف اصابت نکردهگفت پایایی وجود دارد اما این تیراندازی

 
 گیری. عینیت ابزارهای اندازه1-0-4

نیت را رود. عیگیری به شمار میار اندازهعینیت یا پایایی نمره گذار، ارزیاب یا آزمون گیرنده، ویژگی مهم آزمون یا ابز
بین دو یا چند داور در دادن نمره یا کدی خاص به هر آزمودنی مانند ارزیابی فیلم تعریف کرد. توان توافق نزدیکمی

آمده توسط بیش از یک آزمونگر است. برای مثال اگر دو پژوهشگر دستاین شاخص برای تعیین همسانی نمرات به
هایی را به گیریها اندازهکنند، نشان دادن این موضوع اهمیت دارد که آنبندی مین در سازمانی را درجهرفتار مدیرا
ها داد توافقتوان از تقسیم تعها میاند که توافق خیلی نزدیکی با یکدیگر دارند. برای محاسبه پایایی ارزیابدست آورده

ها موردتوافق باشد، پایایی ارزیاب 72ارزیاب،  74ارزیابی توسط  74در  ها استفاده کرد. مثالً اگربر تعداد کل ارزیابی
 شود. محاسبه می 851/1مورد ارزیابی و برابر  74موردتوافق بر  72از تقسیم 

 
 های کیفی آوری داده. مالحظات جمع1-5

اید در ی است، بنابراین بتحلیل و بررسعنوان یک محصول انسانی قابلبه« داده»با توجه اینکه در پژوهش کیفی هر 
وان به تهای کیفی را میبندی کلی، دادهآوری با دقت آن تالش مضاعفی را صرف کرد. در یک تقسیمشناسایی و جمع

 (. 7932تقسیم کرد )محمدپور،  22-1انواعی به شرح جدول 
 های کیفی . انواع داده22-1جدول  

 موارد های خاصداده نوع داده ردیف
 حاصل از مصاحبه، روایت زنده و تاریخ شفاهی (شنیداری-ی تولیدشده )متنیمتن متنی 7

 حاصل از تاریخچه زندگی، خاطره، نشریات، داستان، روایت منقول، اسناد و... دیداری(-متون مکتوب )متنی
  حاصل از یادداشت میدانی پراکنده، مشاهده مستقیم و استنباط پژوهشگر مشاهده متن شده ایمشاهده 2

 حاصل از تصویر، فیلم، نقشه و امثال آن مشاهده ناب

. تحلیل نیز توجه داشتهای قابلهای کیفی، باید به تحلیل صداها، بوها و دیگر نشانهآوری دادهدر فرایند جمع      
وردمطالعه ه مای داشته و به حضور فیزیکی پژوهشگر در میدان مطالعه یا درگیری در پدیدهای کیفی ماهیت تجربهداده

، «اتها، اشارات و اصوهای مردم در قالب کلمهثبت گفته»، «مستند کردن وقایع ملموس»اند. این درگیری شامل وابسته
ترین است. از مهم« بررسی اشکال دیداری رویدادها»و « مطالعه مدارک مکتوب»، «مشاهده رفتارهای خاص»

 (.7932اشاره داشت )محمدپور،  29-1ی به شرح جدول توان به مواردمی« مشاهده مشارکتی»رویکردهای 
 
 
 



 

 

 ۸۲۲ مرجع پژوهش

 ترین رویکردهای مشاهده مشارکتی . مهم24-1جدول 
 توضیح رویکرد ردیف

 مدت اقامت پژوهشگر در میدان مطالعه با توجه به اهداف مطالعه میزان اقامت  7
 گر فعال گر منفعل تا مشاهدهاز مشاهده سطح مشارکت  2
 هاهای موردمطالعه و دیدن جهان اجتماعی از منظر آندرک نظام معنایی و فرهنگی سوژه دن میزان بومی ش 9
 درگیری عمیق عاطفی و رفتاری در فرهنگ موردبررسی وریمیزان غوطه 4
 با تأکید بر هماهنگی و ادغام با فرهنگ موجود ازهرجهت پذیریبازفرهنگ 5
 گراییگرایی و انسانهای پژوهش با محوریت ارزشبا سوژهنگری کنش همدالنه و درون درگیری عاطفی 6
 نگری یا جزءنگری صرف وری برای پرهیز از خطای کلزمان با غوطهها، همحفظ فاصله با سوژه اتیک-چرخه امیک 1
 ها، رویدادها و روابط در بستر زندگی طبیعی و دستکاری نشده وضبط کنشثبت گراییطبیعت 8

 



 

 

 مبانی تجزیه و تحلیل یافته ها

8 

 ه شدآوریهای جمعها یا دادهوتحلیل یافتههای تجزیههدف کلی: آشنایی با انواع روش

 اهداف یادگیری
  های کمی وتحلیل یافتههای تجزیهبا انواع روشآشنایی 
    آشنایی با نحوه تحلیل جداول آماری 

 های کیفی  وتحلیل یافتههای تجزیهآشنایی با انواع روش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۸۲۸ مرجع پژوهش

 مقدمه

-های جمعوتحلیل کرد. دادههای پژوهش تجزیهها را در راستای سؤاالت یا فرضیهها باید آنآوری دادهپس از جمع

یا کیفی آن توجه داشت. در این فصل تالش  کمّیها باید به نوع ها هستند که برای تحلیل آنشده همان یافتهآوری
 ها معرفی شود. شده یا یافتهآوریهای جمعههای تحلیل دادشود تا انواع راهمی
 
 هاها یا یافتهتحلیل داده. 8-0

« اهوتحلیل یافتهتجزیه»همین دلیل در بسیاری از منابع از عنوان هستند؛ به« هایافته»شده همان آوریهای جمعداده
ها شها در پژوهشوند. دادهمعرفی می« جنتای»عنوان ها نیز بهوتحلیل یافتهحاصل از تجزیه شود. خروجیاستفاده می

شده مربوط به رفتار کالمی یک استاد ها ممکن است آمار ثبتیا عددی یا کیفی و کالمی باشد. داده کمّیتواند می
ای ههای عمده بین پژوهشیکی از تفاوت( باشد. کمّیشده در عملیات یک کارمند سازمان )های ثبت)کیفی( یا زمان

های وهششوند اما پژطور عمده به تدوین یا ساخت فرضیه منتج میهای کیفی بهدر این است که پژوهش کمّیکیفی و 
فی های کیآوری شود و یا دادهجمع کمّیای ها باید دادهپردازد. بنابراین برای آزمون فرضیهبه آزمون فرضیه می کمّی

ی وسیله ابزارهایشده بهآوریهای جمعی و نظری با دادهاکتابخانههای پژوهشطورکلی اغلب تبدیل شود. به کمّیبه 
ها به شرح جدول آوری دادهمقیاس برای جمع 4درمجموع از نوع کیفی هستند. « فیش، جدول، کارت و امثال آن»چون 

 وجود دارد.  8-7
 هاآوری دادههای جمع. انواع مقیاس0-8جدول 

 ویژگی نوع مقیاس ردیف
 بندی اشخاص، اشیاء یا خصوصیتی مثل شماره روی پیراهن بازیکنانهایی برای طبقهشماره یا نماد اسمی 7
 تر مانند رتبه دانشجویانبندی متغیرها برحسب یکی از ابعاد به گونه معنادار از کوچک به بزرگرتبه ایرتبه 2
 دماسنج )صفر مطلق ندارد(ها دارای ارزش برابر هستند مثل ای، فاصلهعالوه بر ویژگی مقیاس رتبه ایفاصله 9
 ای، دارای صفر مطلق یا حقیقی هستند مثل زمان و مسافتعالوه بر ویژگی مقیاس فاصله نسبی 4

 ها درنامند. مقیاسای( را آمار ناپارامتری و سطوح سوم و چهارم را آمار پارامتریک میدو سطح اول )اسمی و رتبه     
ردازد. پراتبی هستند. مقیاس اسمی از نوع کیفی است و به تعیین طبقات میصورت زنجیره یا سلسله مجدول فوق به

ها کاربرده شود به آن معنا نیست که این طبقات مفهوم عددی دارند، بلکه آنالبته اگر برای تعیین چنین طبقاتی عدد به
ارا بودن یا باشد که افراد نسبت به دای گونهبندی باید بهگذاری اطالعات هستند. بنابراین، طبقهصرفاً برای سهولت نام

نبودن یک صفت، بررسی شوند. این نوع متغیرها به دو صورت دو ارزشی )مثل زن و مرد( و چند ارزشی )مثل رشته 
و مدیران عملیاتی با  2توان مدیران ارشد را با شماره یک، مدیران میانی با شماره دانشگاهی( هستند. برای نمونه می

گذاری کرد. هدف مقیاس بندی یا نامها، طبقهعنای کمی و امکان جمع، تفریق، ضرب یا تقسیم آنبدون م 9شماره 
ر های کمیت، واحدهای مساوی و صفبندی و تشخیص طبقات از یکدیگر است و این مقیاس فاقد ویژگیاسمی، طبقه

 مطلق خواهد بود.  



  

 

 

 هاوتحلیل یافتهمبانی تجزیه ۸۲۵

یاس اعداد شود. یعنی در این مقبه ترتیب طبقات نیز پرداخته میگذاری بندی و نامای، عالوه بر طبقهدر مقیاس رتبه     
ا از باال بندی و مرتب کردن افراد یا اشیمنظور رتبهشوند. در این مقیاس اعداد صرفاً بهکاربرده میبندی بهمنظور رتبهبه

ره زیرا اگرچه به کمیت اشارود. این مقیاس هم کیفی است گیری به کار میهای مورداندازهبه پایین بر اساس ویژگی
ی هایبندیها اعمال کرد. در طبقهتوان در مورد آندارد اما اعمال ریاضی مانند جمع و تفریق یا ضرب و تقسیم را نمی
تی کمتر ها با مقیاس و طیف ترتیبی دارای بار صفنظیر طبقه اجتماعی، پیشرفت تحصیلی، رضایت شغلی و نظایر این

 هایی از آن هستند. های لیکرت و بوگاردوس، نمونهشود. مقیاسیا بیشتر استفاده می
عداد آن شود و اطور دقیق مشخص میهای موجود نیز بهبندی و ترتیب، فاصلهای، عالوه بر طبقهدر مقیاس فاصله     

کمیت با واحدهای های ای دارای ویژگیتوان اعمال ریاضی مانند جمع یا تفریق روی آن انجام داد. مقیاس فاصلهرا می
هایی مساوی است؛ ولی فاقد صفر مطلق است. بسیاری از مفاهیم نظری به همین منوال و فاقد صفر مطلق هستند. مقیاس

ی و ادست هستند. مقیاس نسبی با همان ویژگی مقیاس فاصلهترم دانشجو، ازایننظیر دماسنج، هوش و نمره پایان
 و پول است.       تفاوت داشتن صفر مطلق مانند وزن، طول

ای های( قرار دارند. مقیاسای و نسبی( و کیفی )اسمی و رتبهچهار مقیاس مورداشاره در دو دسته کمی )فاصله     
تر مانند اعشار داشت اما متغیرهای کیفی مانند توان واحدهای جزئیپیوسته هستند یعنی بین هر دو واحد عدد می کمّی

 مرد وجود دارد.  2/7زن یا  5/7توان گفت برای نمونه ند و نمیجنسیت )زن و مرد( گسسته هست
      

 کمّیهای وتحلیل داده. تجزیه8-2
شود اما در استفاده می کمّیهای های آماری برای مقیاسشد در شرایط معمول از روشطور که گفته همان

وتحلیل های آماری برای تجزیهی و روشکرد و از محاسبات آمار کمّیهای کیفی را توان دادهموارد متعددی می
شود و با محاسبه فراوانی کدها های کیفی کدگذاری میها استفاده کرد. برای نمونه در روش تحلیل محتوا دادهآن
های ها استفاده کرد. به همین دلیل با توجه به نوع دادهوتحلیل آنهای آماری برای تجزیهتوان از روشمی

توان می 2-8به شرح جدول « پارامتریک یا ناپارامتریک»های آماری یا کیفی( از دو نوع روش کمّیشده )آوریجمع
 استفاده کرد. 

 های آماری پارامتریک و ناپارامتریک . روش2-8جدول 
 توضیح انواع ردیف

 توزیع بهنجار گیری تصادفی وای و نسبی و متغیر پیوسته با شروط نمونههای کمی  فاصلهبرای مقیاس پارامتریک 7
 ای و متغیر گسسته و فراهم نشدن شروط پارامتریکهای کیفی اسمی و رتبهمورداستفاده برای مقیاس ناپارامتریک 2

   های پارامتریک استفاده کرد که شروط جدولتوان از روشها زمانی میبرای پاسخ به سؤاالت و آزمون فرضیه     
اده های ناپارامتریک استفبود و دیگر شروط برقرار نبود باید از روش کمّیاز نوع ها برقرار باشد. اگر حتی داده 8-9

 کرد.
 

 



 

 

 ۸۲۶ مرجع پژوهش

 های الزم برای استفاده از آزمون پارامتریکشرط. پیش4-8جدول 
 توضیح شرطپیش ردیف

 ای یا نسبی یعنی از نوع مقیاس فاصله متغیرهای پیوسته 7
 گیری برای انتخاب کل جامعه نیاز نیست.(  ها )در صورت نمونهانتخاب تصادفی نمونه گیری تصادفینمونه 2
  اسمیرنف  –هایی مانند کولموگروف ها با استفاده از آزموناطمینان از پراکندگی نرمال داده توزیع بهنجار 9

ط ؛ در شرایهای ناپارامتریک دارندهای پارامتریک دقت محاسباتی باالتری نسبت به آزمونکه آزمونازآنجایی     
های پارامتریک استفاده کرد. برای نمونه در برخی موارد توان از آزمونها میفرضمناسب و با توجه به برخی پیش

ر شود. حتی دهای پارامتریک استفاده میهای منتخب غیرتصادفی، از آزمونشرط اطمینان از بهنجار بودن نمونهبه
های آماری پارامتریک شود تا از روشدر نظر گرفته می« ایفاصلهشبه»ورت صای بههای با مقیاس رتبهمواردی داده

ماد های مدیر سازمان خود اعتشود که تا چه اندازه به برنامهاستفاده شود. برای نمونه وقتی در یک پرسشنامه سؤال می
ان به باالترین تورا انتخاب کند؛ می« کمزیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلیخیلی»دهنده باید یکی از پنج گزینه دارید و پاسخ

های ادهای ایجاد شود. وقتی قرار است دفاصلهترین رتبه، عدد یک اختصاص یابد تا هویتی شبهو به پایین 5رتبه، عدد 
صورت مجزا تحلیل کرد یا در مواردی توان بهوتحلیل آماری کرد، هرگویه یا سؤال را مییک پرسشنامه را تجزیه

 ای گروهی را تحلیل نمود. ها را جمع و نمرهگویههای پاسخ
ی اگیرد. علم آمار مجموعههای آماری توصیفی و استنباطی صورت میبا انواع روش کّمیهای وتحلیل دادهتجزیه     

ها در جهت هدفی معین است. آمار توصیفی آوری، تنظیم، تحلیل و تفسیر دادههای ریاضی برای جمعاز فنون و روش
کند. در دهی و آمار استنباطی امکان تشخیص رابطه یا اختالف بین دو یا چند متغیر را مشخص میاطالعات را سازمان

وهش ارائه های پژها در فصل چهارم و در راستای سؤاالت یا فرضیهوتحلیل یافتهاغلب تجزیه« نامه یا رسالهپایان»متن 
های آماری شپردازند. روها میپس استنباطی به تشریح تحلیل یافتهشود. در این بخش ابتدا جداول توصیفی و سمی

 شوند. انتخاب می 4-8ها به شرح جدول آوری و نوع دادهبر اساس استفاده از نوع روش پژوهش و نحوه جمع
 های آماری. انواع روش0-8جدول 

 توضیح انواع ردیف
 نه دهی، تلخیص و توصیف اندازه نموبرای سازمان توصیفی 7
 های نمونه با توجه به احتماالت بینی یا برآورد پارامترهای جامعه از اندازهبرای پیش استنباطی 2

 افزارهای کامپیوتریهای آمار توصیفی و استنباطی با نرمهای آماری و اجرای انواع روشامروزه اغلب فعالیت
  شود. می ها انجامو امثال آن SPSS ، PLS ،LISREL ،AMOSمتعددی مانند 

 
 های آمار توصیفی . روش8-2-0

شده و شامل انواعی به شرح آوریهای جمعداده« سازیبندی و خالصهآوری، تنظیم، دستهجمع»آمار توصیفی 
 است.     5-8جدول 

 
 



  

 

 

 هاوتحلیل یافتهمبانی تجزیه ۸۲7

 های آمار توصیفی. انواع روش5-8جدول 
 هاانواع عملیات و شاخص روش آماری ردیف

 هاتلخیص اطالعات خام، تعیین توزیع فراوانی هاجدول توزیع فراوانی 7
 میانگین، میانه و نما )مد( های گرایش مرکزیشاخص 2
 ضریب تغییرات، واریانس و انحراف استاندارد های پراکندگی )تغییرپذیری(شاخص 9
 ، منحنی طبیعی( T,Zهای استاندارد )های درصدی، نمرهها و مرتبهنقطه ایتعیین موقعیت نسبی یا مقیاس مقایسه 4

ها دارد و به تلخیص اطالعات خام و امکان مقایسه بین انواع جدول توزیع فراوانی کاربرد زیادی در پژوهش     
 های گرایش مرکزیکند. در موارد نیاز شاخصصورت عددی و درصدی کمک میها در هر یک از متغیرها بهفراوانی

 کند.  فراهم می 6-8را با یک ارزش عددی واحد به شرح جدول ها ای از دادهامکان توصیف کلی مجموعه
 ها های گرایش مرکزی برای توصیف داده. انواع شاخص6-8جدول 

 توضیح شاخص ردیف
 ای است. ها و مناسب مقیاس فاصلهبر تعداد آننمرات با روش حاصل جمع نمرات تقسیم معدل مجموعه میانگین 7
  ای است. درصد در زیر آن و مناسب متغیرهای رتبه 51ها در باالی آن و صد از نمرهدر 51ای که نقطه میانه 2
 ترین شاخص و شامل نمره یا نمرات با بیشترین فراوانی در توزیع و مناسب متغیرهای اسمی است. ساده نما 9

 است.  1-8ح جدول و شامل مواردی به شر ها حول میانگینهای پراکندگی میزان پراکندگی دادهشاخص     
 هاهای پراکندگی برای توصیف داده. انواع شاخص1-8جدول 

 توضیح شاخص ردیف
 ها است. ترین نمره در توزیع دادهترین شاخص برای برآورد کلی و شامل تفاوت بین باالترین و پایینساده دامنه تغییرات 7
انحراف  2

 (SD)استاندارد
ین و نمره ها نسبت به میانگها از میانگین است. نمره باال پراکندگی باالی دادهرهمعتبرترین شاخص و متوسط فاصله نم

 ای(.   دهد )مناسب متغیرهای فاصلهپایین برعکس را نشان می
ها از میانگین و درواقع همان مجذور انحراف معیار است که برای تشخیص دامنه تفاوت شاخص دیگری از فاصله نمره واریانس 9

 رود.ترین در توزیع امتیازات به کار میو پایین باالترین

ها ها در توزیع دادهای، نشانگر موقعیت نسبی هر یک از نمرههای مقایسههای موقعیت نسبی یا مقیاسشاخص     
 است.  8-8است و شامل مواردی به شرح جدول 

 ها های موقعیت نسبی برای توصیف داده. انواع شاخص8-8جدول 
 توضیح صشاخ ردیف

در جامعه  15/1های مختلف با تقسیم تعداد رخدادهای واقعی به تعداد رخدادهای ممکن مانند نرخ بیماری مقایسه جمعیت نرخ 7
 نفر بیمار است.  5نفر،  711نفری یعنی پانصد هزار نفر و از هر میلیونده

هزار زن دارای  751هزار مرد و  951ارنفری ورزشکار با ها در یک فعالیت مانند جمعیت پانصدهزبرای شناخت نسبت گروه نسبت 2
 مردان به زنان است.  9به  1نسبت 

رتبه  9
 درصدی

درصد جمعیت  91درصد جمعیت زیردیپلم و  11درصدی مانند  711مقایسه یک زیرگروه با تمام گروه بر اساس مقیاس 
 هزار باالی دیپلم است.   751و هزار زیر دیپلم  951باالی دیپلم برای جمعیت پانصدهزارنفری با 

های نمره 4
 استاندارد

های مرهها نترین آنکاری شده که نشانگر فاصله یک نمره از میانگین بر مبنای انحراف استاندارد است. رایجهای دستنمره
z  وt دهند. هستند که فاصله از میانگین را بر مبنای انحراف استاندارد نشان می 

      



 

 

 ۸۲۴ مرجع پژوهش

 های آمار استنباطیوش. ر8-2-2
ه به آمده از نموندستتعمیم نتایج به»شده، برای آوریهای جمعها یا دادهتحلیل یافتهوآمار استنباطی در تجزیه

آوری و با کمک از آمار استنباطی یا موردمطالعه است. در بسیاری از موارد داده از نمونه کافی، جمع« جامعه
برای  3-8شود. در آمار استنباطی مفاهیم کلیدی به شرح جدول عه تعمیم داده میکل جامهای منطقی بهاستنباط

 استنباط وجود دارد. 
 ها. مفاهیم کلیدی آمار استنباطی برای استنباط داده9-8جدول 

 توضیح مفاهیم ردیف
 سطح اطمینان یا احتمال صحت داشتن و از روی شانس نبودن یافته  داریسطح معنی 7
 شود.اشتباه رد فرض صفر صحیح به اول خطای نوع 2
 اشتباه تأیید شود.فرض صفر غلط به خطای نوع دوم 9
 توانایی آزمون برای تشخیص تفاوت یا رابطه واقعی  توان آماری 4
 شده سنجش بزرگی اثر مشاهده اندازه اثر 5
 ا کمتری یک گروه نسبت به گروه دیگر= یک دامنهتفاوت متغیر در بین دو گروه= دو دامنه؛ برتری ی یک یا دو دامنه بودن 6

ا به آن هها اشاره دارد و باید در استنباطها یا رابطهشانسی یا تصادفی بودن تفاوتاحتمال داری بهسطح معنی     
اری دسطح اطمینان برای رد یا تأیید فرضیه اشاره خواهد شد. سطح معنیاشاره شود. به این شکل که با آن به 

هرچند موارد بعدی اغلب در  .(p<.05)شوددر نظر گرفته می 15/1و اغلب در سطح  p valueرزش پی یا باا
کاهش خطای نوع اول موجب افزایش خطای نوع دوم و بالعکس شود اما مهم هستند. ها گزارش نمیپژوهش

ی زمون، فرضیه صفر را زمانیعنی آ توان آماریخواهد شد و پژوهشگر باید توازن مناسبی بین این دو ایجاد کند. 
کاهش خطای نوع اول، استفاده از فرضیه یک دامنه، سنجش تفاوت »رد کند که واقعاً غلط است و عواملی چون 

کند. مقیاس توان بین صفر و یک است و اغلب به باال رفتن توان آماری کمک می« ها و افزایش نمونهمیانگین
اغلب با ضریب همبستگی کوهن و پیرسون  7یا مجذور اتای نسبی (ES)ثر شود. اندازه اتوصیه می 8/1حداقل توان 
 شود. اندازه اثر هم مانند توان مقیاسی بین صفر و یک برای تعیین بزرگی یا کوچکی آن دارد.محاسبه می

کرد. مرور  71-8توان در جدول های آمار استنباطی در دو بخش پارامتریک و ناپارامتریک را میانواع آزمون     
در این جدول انتخاب هر آزمون با توجه به تعداد گروه و متغیرهای موردبررسی و همچنین نوع مقیاس، انواع 

های ناپارامتری و ستون با ای به معرفی انواع آزمونهای با مقیاس اسمی و رتبهشده است. ستونها معرفیآزمون
 پردازد.  می ای و نسبی به معرفی انواع آزمون پارامتریمقیاس فاصله
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 هاوتحلیل یافتهمبانی تجزیه ۸۲۲

 ها ها بر اساس مقیاسهای آمار استنباطی برای توصیف داده. روش01-8جدول 
 ای و نسبیفاصله ایرتبه اسمی طرح تحقیق ردیف

7 
 
 

 یک گروهی
یری، گشامل:  الف( با یک متغیر و یکباراندازه

گیری، ج( با ب( با دو متغیر و یکبار اندازه
ودنی یکسان، د( قبل/ گیری مکرر از آزماندازه

 های زمانی(بعد )سری

7 .Q  ،مک 2کوکران .
دو برای . خی9نیمار، 

. آزمون 4یک گروه، 
 -کلموگروف

اسمیرنوف برای یک 
 گروه

 ای. همبستگی رتبه7
. 2اسپیرمن، 

. عالئم، 9ویلکاکسون، 
-. تحلیل واریانس دو4

 طرفه فریدمن

. همبستگی پیرسون، 7
2.tای هیناستودنت مقایسه میانگ

واریانس . تحلیل9همبسته، 
 های همبستهطرفه میانگینیک

 دوگروهی 2
 شامل: الف( مقایسه دو گروه با یک متغیر

گیری پیش و پس از اجرای متغیر ب( اندازه
 مستقل

–. کلموگروف 7
اسمیرنف برای دو 

 . خی دو2گروه، 

تراز های هم. جفت7
. یومان 2ویلکاکسون، 

 ویتنی

7 .t های یانگیناستودنت م
های امیانگین t. 2همبسته، 

 t. 9مستقل واریانس مشترک، 
های مستقل واریانس میانگین

 جدا 

 چند گروهی 9
شامل الف( بیش از دو گروه با یک متغیر، 

-ب( تأثیر دو متغیر مستقل با یکبار اندازه

گیری، ج( تأثیر دو متغیر مستقل با 
های مکرر برای یک عامل، د( گیریاندازه

ی هاگیریتأثیر دو متغیر مستقل با اندازه
 مکرر برای هر دو عامل

.. تحلیل واریانس 7 
-طرفه کروسکالیک

. تحلیل 2والیس، 
 واریانس دوطرفه

طرفه . تحلیل واریانس یک7
های مکرر برای گیری)اندازه
. تحلیل 2های جداگانه(، گروه

واریانس دوطرفه 
های مکرر برای یک گیری)اندازه
. تحلیل واریانس 9(، عامل

های مکرر گیریدوطرفه )اندازه
 برای هردو عامل(

-وناز انواع آزم« تحلیل ساختار سازه، روابط و تفاوت»توان بر اساس سه رویکرد های پارامتریک میدر روش     
 استفاده کرد.   77-8های آمار استنباطی به شرح جدول 

 تریک بر اساس رویکرد پژوهشهای آماری پارام. انواع آزمون00-8جدول 
 انواع آزمون آماری رویکرد ردیف

 (CFA)و تأییدی (EFA)تحلیل ساختار سازه با تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل ساختار  7
ل تحلیل تشخیصی، رگرسیون لجستیک، تحلی همبستگی دومتغیره، رگرسیون خطی ساده، رگرسیون چندگانه، بینیروابط و پیش 2

 ساختاری هسازی معادلمسیر و مدل تحلیل ای،خوشه
، تحلیل واریانس (MANCOVA)طرفه، تحلیل کوواریانس یک(ANOVA)طرفه، تحلیل واریانس یکtآزمون  تفاوت  9

طرفه، طرفه، تحلیل کوواریانس چندمتغیره یکعاملی، تحلیل کوواریانس عاملی، تحلیل کوواریانس چندمتغیره یک
 ملی، تحلیل کوواریانس چندمتغیره عاملیتحلیل واریانس چند متغیره عا

 استفاده کرد.  72-8های جدول توان از آزموندر رویکرد روابط با توجه به تعداد متغیر مستقل و وابسته می     

 
 
 
 



 

 

 ۲۱۱ مرجع پژوهش

 . انواع آزمون آماری با رویکرد روابط بین متغیرها02-8جدول 
 تعداد متغیر وابسته تعداد متغیر مستقل هاآزمون ردیف

 یک یک همبستگی دومتغیره )پیرسون و اسپیرمن( 7
 یک یک رگرسیون خطی ساده 2
 یک بیش از دو رگرسیون چندگانه 9
 بیش از یک بیش از دو سازی معادله ساختاریتحلیل مسیر و مدل 4
 یک )بیش از دوطبقه( پیوسته 2بیش از  تحلیل تشخیصی 5
 ای(یک )دوطبقه ایپیوسته یا طبقه 2بیش از  رگرسیون لجستیک 6
 وجود ندارد وجود ندارد ای )تحلیل وابستگی متقابل(تحلیل خوشه 1

 استفاده کرد.   79-8های جدول توان از آزموندر رویکرد تفاوت با توجه به تعداد متغیر مستقل و وابسته می     
 ها. انواع آزمون آماری برای تعیین تفاوت بین گروه04-8جدول 

 تعداد متغیر وابسته تعداد متغیر مستقل هاآزمون ردیف
 یک یک متغیر دوسطحی )تک نمونه همبسته، دو نمونه مستقل( tآزمون  7
 یک یک متغیر بیش از دو سطح ANOVAطرفه تحلیل واریانس یک 2
 یک یک متغیر بیش از دو سطح ANCOVAطرفه تحلیل کوواریانس یک 9
 یک یش از دو سطحدومتغیر ب ANOVAتحلیل واریانس عاملی  4
 یک دومتغیر بیش از دو سطح ANCOVAتحلیل کوواریانس عاملی  5
 دو یا بیشتر یک متغیر بیش از دو سطح MANOVA طرفهتحلیل واریانس چندمتغیره یک 6
 دو یا بیشتر یک متغیر بیش از دو سطح MANCOVAطرفه تحلیل کواریانس چندمتغیره یک 1
 دو یا بیشتر  دومتغیر یا بیشتر با بیش از دو سطح MANOVAعاملی تحلیل واریانس چندمتغیره  8
 دو یا بیشتر دومتغیر یا بیشتر با بیش از دو سطح MANCOVAتحلیل کواریانس چندمتغیره عاملی  3

لی ها تفاوت اصکه مشخص شود، بین کدام گروههای چند گروه )سه گروه و بیشتر( برای ایندر بررسی تفاوت     
ی توک»و « های با حجم نابرابرشفه برای گروه»های چندگانه مانند های تعقیبی با امکان مقایسهارد از آزمونوجود د

 شود. استفاده می« های با حجم برابربرای گروه
ی یا های تحلیل عامل اکتشافدر رویکرد تحلیل ساختار سازه و تعیین روایی سازه ابزاری مانند پرسشنامه از روش     

 شود. استفاده می 74-8یدی به شرح جدول تأی
 . انواع آزمون آماری برای تحلیل ساختار و تعیین روایی سازه پرسشنامه 00-8جدول 

 توضیح  انواع تحلیل عاملی ردیف
شوند. ل میییا عامل با نامی خاص بر مبنای محتوای سؤاالت تبد ها، به گروهبندی سؤاالت بر مبنای رابطه بین آنبا دسته اکتشافی 7

 نمونه برای هر گویه یا سؤال نیاز است.   71تا  5با توجه به شرایط بین 
ای های که بر اساس پرسشنامهشده است. همچنین برای پرسشنامهها بر اساس مدلی از پیش تعیینتأیید برازش داده تأییدی 2

 رده مقیاسش باشد. موجود، بازنگری ادبیات پژوهش و اطالع محقق از ارتباط هر گویه با خ

 املیع تحلیل ویژگیست؛ این رویکرد بر ا اکتشافی عاملی تحلیل در عوامل یکی از مباحث مهم آماری چرخش     
 چرخش بدون که معتقدند آماری دانشمندانتأکید دارد.  چندبعدی فضای در عوامل محورهایدر امکان چرخاندن 
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 اشتند صورت در تنها و کرده ترساده را ساختار چرخش، این که چرا کرد، اطمینان عاملی تحلیل نتایج به تواننمی
 دنیای رد موجود هایکنندهتعیین نتایج هم وفت یا دست تکرارپذیر نتایج به هم توانمی که است ساده ساختار یک

ری در افزاامه نرمبرندارید.  اکتشافی عاملی تحلیلبرای بررسی  متغیر 71 کنید فرضنمونه  برایاد. د انعکاس را واقعی
 نظر از. شودیم اول عامل تشکیل باعثاست که  پنهان عامل و متغیرها بین همبستگی ترینقوی دنبالبهروش ابتدا  این

 مجموعه دنبال به عاملی تحلیل روش پسس .کرد تصور 7-8 شکل مانند محور یک عنوان به را آن توانمی بصری،
 فاکتورهای تا یابد می ادامه همچنان روند این و کندمی گذارینام 2 یا عامل فاکتور را آن و است هاهمبستگی دوم

 همچنین. رددا باالیی همبستگی فاکتور چند با که شودمی پیدا متغیری اوقات، گاهی که کند شناسایی نیز را دیگر
 داده نقاط در محورها مکان نشد بهتر منظور به. ندارد عوامل از یک هیچ با قوی ایرابطه هیچ که شودمی پیدا متغیری

 صویریت اینجا در. شودتفسیر بهتر عوامل می باعث چرخش آل،ایده حالت در. بچرخاند را محورها تواندمی برنامه بهتر،
 چرخانده طوری هاعامل متعامد هایچرخش درشود. دیده می بعد دووجود تنها  هنگامدر  چرخش طول دراتفاقات  از

 همبه نسبت هاعامل که است معنا بدین این. باشند داشته( درجه 31) قائمه زاویه یک همیشه هم به نسبت که شوندمی
 (.7933مردی، )علی است صفر با برابر هاآن بین همبستگی میزان و هستند ناهمبسته

 
 . چرخش متعامد0-8شکل 

 را ادهد نقاط که شوندمی منتقل عیتیموق به محورها چرخش، حین در. با رنگ سیاه هستند اصلی y و x محورهای     
 ددار وجود آنها بین که مهمی تفاوت. دهندمی ارائه را هاچرخش از مختلفی انواع هابرنامه. کنند احاطه بهتری طوربه

 هاییچرخش .باشند داشته یکدیگر با ناهمبستگی یا همبستگی که کنند ایجاد را عواملی توانندمی هاآن که است این
با فرض فقدان همبستگی بین  هاییچرخش. شوندمی نامیده «مورب هایچرخش» کنندمی پذیر امکان را ستگیهمب که

 2-8 شکل، مانند نامتعامدیا  مورب چرخشدر . (7-8)مانند شکل  شوندمی خوانده «متعامد هایچرخش» عوامل،
 (. 7933مردی، یاست )عل یکدیگر با عواملبا وجود ارتباط  محورها مورب چرخش از نمایشی
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 . چرخش نامتعامد )مورب(2-8شکل 

است و این به معنای وجود همبستگی در فاکتورها یا  کوچکتر درجه 31 از عامل دو این بین در این حالت زاویه     
 قرار نظر مورد فاکتور در متعامد چرخش یک از بهتر را هاداده مورب چرخش یک مثال، این در. عوامل خواهد بود

 از و باشد داشته وجود یا فاکتورها همبستگی هاعامل بین رودمی اغلب انتظار اجتماعی، علوم هایرشته دهد. درمی
 چنین در اینبنابر. افتدمی اتفاق ندرتبه یکدیگر، از مستقل مختلف هایبخش به هاانسان رفتار تقسیم دیگر طرف

 شباارز رفتن اطالعاتاز بین باعث متعامد هایچرخش از استفاده ها،در صورت وجود همبستگی بین عامل مواقعی
-انهبینواقع نمایش و تردقیق حلراه توانندمی مورب یا نامتعامد هایچرخش نظری لحاظ به رو، این از. شودمی زیادی

 (. 7933مردی، دهند )علی ارائه یکدیگر را با هاعامل ارتباط نحوه از تری
 
 های آماری  دار و نقشه. استفاده از جدول، نمو8-4

گیرد؛ بنابراین پژوهشگر باید با هر های آماری با نمایش انواع جدول، نمودار و نقشه صورت میوتحلیل دادهتجزیه
 ها در شرایط مختلف آشنا باشد.  یک از این موارد و کارکرد آن

 
 . جدول8-4-0

شود. مقایسه و بیان آمار و ارقام از جدول استفاده میها و اطالعات آماری زیاد است برای که دادهمعموالً هنگامی
وتحلیل آماری باید توضیح کوتاهی از ارقام مهم و جدول باید ساده و مختصر باشد. در زیر جدول مربوط به تجزیه

 هجای اشاره بشود و بهتوجه جدول برای مخاطب ارائه شود. عنوان و شماره جدول در باالی آن نوشته مینتایج قابل
 جدول باال و پایین باید به شماره آن ارجاع شود.    

 
 . نمودار8-4-2

کند. نمودار نباید مانند جدول با توضیحات درک شوند بلکه با صورت تجسمی بیان مینمودار، اطالعات آماری را به
ماره و جز شیحی بهفهمی را برای بیننده فراهم کند. به همین خاطر به هیچ توضتصویر خود باید درک ساده و قابل

 دارد.     75-8شرح در زیر آن نیاز نیست. نمودار انواع مختلفی به شرح جدول 
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 . انواع نمودار در پژوهش05-8جدول 
 توضیح انواع ردیف

ع های کیفی از نوهای گسسته با مقیاس اسمی )مانند تعیین جنسیت زن یا مرد( مفید است. چون مقیاسبرای داده ای میله 7
مستقل،  طورگونه ارتباط ریاضی وجود ندارد و هر میله عمودی یا افقی بهها هیچته و منفصل هستند، بین میلهگسس

 ها است.دهنده مقدار یا تعداد پاسخنمایشگر یکی از انواع طبقات است. طول میله نشان
هیستوگرام یا  2

 ستونی
ر توزیع نسبی ها نشانگای است. ستونته با مقیاس فاصلهها به هم چسبیده و برای متغیرهای پیوسبرخالف قبلی ستون

 دهد. ها را نشان میامتیازات هر متغیر هستند. نمودار ستونی توزیع و میزان پخش نرمال داده
 تر شود. ها سادهشود تا درک توزیع نمرهها به هم وصل میهمان نمودار ستونی که نقاط میانگین و وسط ستون چندضلعی 9
ای یا پای رهدای 4

 سیب
ها نسبت به هم در یک محیط های مختلف و نمایش اندازه دادهبرای متغیرهای گسسته و تعیین سطوح با فراوانی

 ای با خطوط شعاع و برحسب درصد است. دایره
ای یا نقطه 5

 پراکندگی
ر در حاکی از تراکم است. بیشتارتباط بین دو متغیر با نمایش نقطه تالقی دو محور و تعدد این نقاط در یک منطقه 

 مباحث رگرسیون و همبستگی کاربرد دارد.  
مناسب نمایش تغییرات و روندها در طول زمان است. دارای دو محور که هر یک مقادیر آماری خود را دارد. ممکن  خطی 6

مان فراهم زتغیر در یکچین استفاده تا امکان مقایسه بیش از یک ماست بر روی یک منحنی از چند خط رنگی یا نقطه
 شود. 

 توان تصویری کشید. دهد. برای هر نمودار میوسیله تصویر، ارقام و آمار را نشان مینموداری که به پیکتوگراف 1
ع برای چین یا مقطنمایشگر ارتباطات سازمان و تشکیالت با خطوط سیاه ممتد برای روابط مستقیم و خطوط نقطه نمودارسازمانی 8

 غیرمستقیم است. ارتباط
 
 . نقشه8-4-4

ا در ههای مختلف مثل پراکندگی بیمارستانبرای نشان دادن اطالعات جغرافیایی و مشخص کردن اطالعاتی در محل
ی کنند. معموالً براهای دولتی در سطح یک منطقه از نقشه استفاده میسطح کشور و یا مشخص کردن بیمارستان

 استفاده کرد. « دایره، نقطه و یا عالئم دیگر»توان از عالئمی مثل نقشه میها در روی مشخص کردن این محل
 
 . عکس8-4-0

شده، یا معرفی یک مکان یا ها برای توضیحات بیشتر و درک مطلب و ارائه کارهای انجامگاهی اوقات در گزارش
د به درک مطلب و توانگردشگری می -شود. یک عکس واضح از یک منطقه تفریحیشخص از عکس استفاده می

توضیحات پژوهشگر کمک کند. در هنگام استفاده از عکس و تصاویر در رساله باید شرح مختصری از تصویر، در زیر 
توان در متن با اشاره به شماره تصویر، توضیحات تکمیلی را آن ارائه شود. در صورت لزوم به توضیحات بیشتر می

گردند. در این صورت ها با فلش یا عالئم دیگری مشخص میی از عکسهایبیان کرد. در بسیاری از موارد، قسمت
 روشنی در متن بیان شود.  باید توضیحات کامل و شرح جزییات عالئم به
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 «زازا و بروندرون»و « آشکار و پنهان»زمان متغیرهای های آماری بررسی هم. انواع روش8-0

زا را در یک زا  یا برونای از متغیرهای آشکار و پنهان، درونان مجموعهزمطور همتواند بههای آماری که میاز روش
ای ههای عاملی و مدلهای رگرسیونی، تحلیل مسیر، مدلمدل»توان به سویه یا دوسویه بررسی کند میارتباط یک

 اشاره کرد. 76-8به شرح جدول « معادله ساختاری
 « زازا و بروندرون»و « آشکار و پنهان»ان متغیرهای زمهای آماری بررسی هم. انواع روش06-8جدول 

 توضیح انواع ردیف
 بینی مقدار یک متغیر وابسته بر اساس مقدار یک متغیر مستقل از طریق محاسبه رابطه مستقیمپیش رگرسیون ساده / دومتغیره   7
 ممتغیر مستقل از طریق محاسبه روابط مستقیبینی مقدار یک متغیر وابسته بر اساس دو یا چند پیش رگرسیون چند متغیره 2
بینی مقدار یک متغیر وابسته در سطح سنجش اسمی بر اساس دو یا چند متغیر مستقل از طریق پیش رگرسیون لجستیک 9

 محاسبه روابط مستقیم
ط مستقیم و اببینی مقدار یک متغیر وابسته بر اساس دو یا چند متغیر مستقل از طریق محاسبه روپیش تحلیل مسیر 4

 غیرمستقیم )وجود متغیرهای میانجی(

گیری اثر یک یا چند متغیر مستقل بر روی یک متغیر وابسته با سطوح سنجش روش تحلیل مناسب برای اندازه     
 انتخاب کرد.  71-8توان با مالحظاتی به شرح جدول مختلف را می

 متغیر مستقل روی یک متغیر وابسته  گیری اثر یک. روش تحلیل مناسب برای اندازه01-8جدول 
 ردیف متغیر وابسته متغیر مستقل روش تحلیل

ساده رگرسیون  7 کمّی کیفی  

و کیفی  کمّی رگرسیون چند متغیره  2 کمّی 

یا کیفی کمّی رگرسیون لجستیک  9 کیفی )اسمی( 

ترتیبی رگرسیون یا کیفی کمّی   4 کیفی )ترتیبی( 

 

 آماری . تحلیل و تفسیر جداول 8-5
توان استنباط کرد برای وجود رابطه یا اختالف باشد؛ می 15/1داری اگر نتیجه یک آزمون استنباطی در سطح معنی

درصد اطمینان و کمتر از پنج درصد احتمال تصادفی  35تعمیم به جامعه با که اختالف یا رابطه در نمونه قابل
باشد، یعنی تفاوت یا رابطه موجود  17/1د تفاوت یا رابطه اگر سطح معناداری برای وجوبودن است. به همین نحو 

توان به جامعه تعمیم داد. در صورت تأیید درصد اطمینان و یک درصد احتمال شانسی بودن می 33در نمونه را با 
 ود. ششود که رابطه یا اختالف معنادار است و فرضیه صفر رد میرابطه یا اختالف در این سطوح گفته می

 
 SPSS. تفسیر جدول خروجی یا نتایج پایایی در 8-5-0
شان شوند و وجود مقادیر منفی نگیری میها با ویژگی بنیادی یکسانی اندازهدهد آیتممقادیر مثبت در جداول نشان می 

در  Reliability Statistics در جدول  Cronbachʼs Alpha ها دارد. مقدارگذاری معکوس برخی آیتماز اشتباه در نمره
 قبول هستند. بودن قابل 1/1صورت باالتر از 
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دهنده میزان همبستگی هر نشان Item-TotalStatistics در جدولCorrected-Item Total Correlation  مقادیر     
گیری در کل مقیاس دهد که این آیتم چیزی غیر از اندازه( نشان می9/1آیتم با نمره کل است. مقادیر پایین )کمتر از 

های نادرست برای ( و از نبودن نمره1/1ست. اگر ضریب آلفای کل برای مقیاس شما خیلی پایین است )کمتر از ا
 Alpha if Itemهای دارای همبستگی پایین با کل آزمون را حذف کرد. در ستون اید، باید آیتمها مطمئن شدهآیتم

Deletedنید. آمده مقایسه کدستمقادیر را با مقدار آلفای نهایی بهشده است. این ، تأثیر حذف هر آیتم از مقیاس ارائه
توانید این آیتم را از مقیاس حذف کنید. برای اگر یکی از مقادیر در این ستون باالتر از مقدار آلفای نهایی است، می

( باشد. حذف 1/1 دهند که مقدار آلفا پایین )کمتر ازهای معتبر، معموالً این کار را فقط در صورتی انجام میمقیاس
توان این نتایج را با نتایج مطالعات دیگر با همین مقیاس مقایسه ها از یک مقیاس موجود، بدان معناست که نمیآیتم

( دارند گاهی به دست آوردن یک مقدار آلفای کرونباخ مناسب 71)کمتر از   کمّیهای هایی که آیتمکرد. برای مقیاس
         مقدار میانگین همبستگی بین آیتمی را گزارش دهید که در جدول دشوار است و ممکن است بخواهید

Summary Item Statistics  شود. دیده می 
های مورداستفاده در پژوهش و قسمت روش پژوهش و زیر ارائه نتایج پایایی با گزارش همسانی درونی مقیاس      

چه کاررفته، تاریخها، مقیاس پاسخ بهمقیاس )تعداد آیتمشود. پس از توصیف گیری گزارش میعنوان ابزار اندازه
رای دهنده نتایج آن بنشان شده توسط سازنده مقیاس و سپس جملهای از اطالعات پایایی گزارشکاربرد( باید خالصه

ی با بنمونه شما ذکر شود. برای مثال نتایج مقیاس مهارت کار با فناوری اطالعات و ارتباطات از همسانی درونی خو
 برخوردار است. 85/1ضریب آلفای کرونباخ 

 
 SPSS . تفسیر خروجی یا نتایج ضریب همبستگی در8-5-2

کند که ضرایب همبستگی بین هر جفت متغیرهای فهرست جدولی ارائه می SPSSبرای نتایج پیرسون و اسپیرمن، 
دیده  correlations سون در قسمتی با عنواندهد. نتایج همبستگی پیرشده، سطح معناداری و تعداد موردها را نشان می

 nonparametric correlations اسپیرمن را درخواست کرده باشید، این نتایج در قسمتی با عنوان rho شوند. اگرمی

 است. 78-8های پارامتریک و غیرپارامتریک یکسان و به شرح جدول شوند. نحوه تفسیر خروجی روشدیده می
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 SPSS تفسیر خروجی یا نتایج ضریب همبستگی در .08-8جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 رفته وجود دارد، باید علت را پیدا کرد.آیا تعداد صحیح است؟ اگر تعداد زیادی داده ازدست nبررسی تعداد نمونه یا  7

در دیگری  های پایینتغیر با نمرههای باال در یک معالمت منفی یعنی همبستگی منفی بین دو متغیر یا نمره تعیین جهت رابطه 2
بستگی گذاری متغیرها است. برای نمونه ضریب همهمبسته هستند. تفسیر این همبستگی وابسته به نحوه نمره

دهنده همبستگی منفی بین دو متغیر موردبررسی مانند احساس کنترل و استرس درصد( نشان -69پیرسون )
ه افراد احساس کنترل بیشتری داشته باشند، استرس کمتری تجربتوان گفت هر چه است. که در تفسیر آن می

 خواهند کرد.
ی ایا اندازه مقدار ضریب همبستگی که بین منفی تا مثبت یک است. مقدار همبستگی صفر یعنی هیچ رابطه میزان نیرومندی رابطه 9

ستگی یک به معنی همبدهنده همبستگی مثبت کامل و مقدار منفی وجود ندارد و همبستگی مثبت یک نشان
منفی کامل است. به یاد داشته باشید که عالمت منفی فقط به جهت رابطه اشاره دارد، نه به نیرومندی آن. 

 دهد. درصد رابطه قوی را نشان میهای باالتر از پنجاههمبستگی
است. برای تبدیل  r رب کردن( مقداربرای آگاهی از مقدار واریانس مشترک دو متغیر و مجذور )در خود ض محاسبه ضریب تعیین 4

 rضرب کرد. برای نمونه همبستگی یا مقدار  711این مقدار به درصد واریانس، کافی است آن را در 
(. یعنی به 711در خودش و ضربدر وپنج درصد واریانس مشترک است )ضربدرصد به معنای بیستپنجاه

 کنند. اس موردبررسی را تبیین میدهندگان مقیهای پاسخدرصد واریانس نمره 25میزان 
 یاr  آمده اعتماد کرد. معناداریدستتوان به نتایج بهکه تا چه حد میو نشانگر این sig. 2tailed با عنوان تعیین سطح معناداری 5

rho نفره با میزان همبستگی متوسط احتمال در یک نمونه کوچک سی شدت تحت تأثیر اندازه نمونه است.به
تر صدنفری حتی ر سطح معمول پنج درصد به لحاظ آماری معنادار نشوند اما در نمونه بزرگدارد د

 شوند. احتمال بیشتری ازنظر آماری معنادار میهم بهتر از آنهای کوچکهمبستگی
 

 SPSSافزار در نرم . تفسیر خروجی یا نتایج  رگرسیون چند متغیری8-5-4
 رگرسیون تحلیل از SPSS افزارنرم خروجی روی تفسیر نمونه این در کنیم.یم مرور نمونه یک با را تفسیر این

 خودکارآمدی، لشام شناختیروان سرمایه ابعاد طریق از شغلی بلوغ بینیپیش» عنوان با پژوهشی به مربوط چندمتغیری
 جدول چهار شامل دموار گونهاین در افزارنرم اصلی خروجی .گیردمی صورت «بینیخوش و آوریتاب امیدواری،

 برای جداول ترینمهم بود. خواهد 7«ضرایب و متغیره تک واریانس تحلیل مدل، خالصه شده،وارد/حذف متغیرهای»
 نتایج این تفسیر برای هستند. Coefficients یا «ضرایب» و Summary Model یا «مدل خالصه» جدول دو نتایج تفسیر

   شود. آماده تفسیر برای تا کرد فارسی 73-8 جدول مانند را جدول باید فارسی «رساله یا نامهپایان» در
 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Variables Entered/Removed,  Model Summary, ANOVA and Coefficients 
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 شناختیروان سرمایه ابعاد طریق از شغلی بلوغ بینیپیش برای چندمتغیری رگرسیون تحلیل نتایج .09-8 جدول

 

 اب است. شغلی بلوغ واریانس از مدل بینیپیش میزان دهندهنشان که شودمی توجه 2ADJ.R میزان به ابتدا تفسیر برای
 و آوریتاب امیدواری، خودکارامدی،» زیرمقیاس چهار که گفت توانمی تفسیر منظوربه عدد این درصدی محاسبه
 متغیر هر در  (Beta) بتا میزان بعدی شاخص کند.می بینیپیش را شغلی بلوغ واریانس از درصد 75 حدود «بینیخوش
 و آوریتاب و امیدواری» زیرمقیاس سه شودمی دیده متغیرها از هریک Value-P مقادیر از که گونههمان است.
 استاندارد نحرافا یک افزایش با که دهدمی نشان نتایج کنند.می بینیپیش را شغلی بلوغ معناداری صورتبه «بینیخوش

 انحراف یک افزایش اب همچنین یافت. خواهد افزایش استاندارد انحراف  /.95 شغلی بلوغ نمره امیدواری، نمره در
 انحراف افزایش صورت در و رفت خواهد باالتر استاندارد انحراف 28/1 شغلی بلوغ نمره آوری،تاب نمره در استاندارد
 تفاسیر شکل این توانمی رفت. خواهد باالتر استاندارد انحراف 25/1 شغلی بلوغ نمره بینی،خوش نمره در استاندارد

  تا(.بی دانش، اوج )تارنمای برد کاربه هم نتایج دیگر برای را

 

 . نحوه تفسیر نتایج حاصل از جداول و نمودارهای معادله ساختاری8-5-0
از  « تحلینل عامنل تأییدی و تحلیل مسیر»های زیرمجموعه آن ازجمله سازی معنادله سناختاری و روشمدل

ها اغلب بنرای ای انسنانی هستند. اینن روشفرآیندهنای قنوی آماری برای آزمون روابنط پیچینده بینن متغیره
های تجربی و نیز سناخت و ها در منورد روابط بین متغیرهنا در قالب مدلمقاصند متعنددی ازجمله آزمون فرضیه

هنای متعنددی را در انجنام این دسنته از گیرند. پژوهشنگران گامسنجی ابزارهای سننجش مورداستفاده قرار میروان
بایند دربرگیرنده تمنام اطالعنات مهنم پژوهش با امنکان ارزشنیابی و  کنند؛ بنابراین گنزارش آندنبال می مطالعنات

معرفی  21-8سازی معادله ساختاری در جدول یا مدل SEM هایتکنرار مطالعنه باشد. مالحظات تفسیر نتایج تحلیل
 شده است. 
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 سازی معادله ساختاریدلهای م. مالحظات تفسیر نتایج تحلیل21-8جدول 
 مراحل ردیف

 بندی مطالعهقالب 7
 کنترل برقراری مفروضات اجرای مدل معادله سنناختاری 2
 گیری، برازش مدل ساختاری و برازش مدل کلی(بررسی برازش و اصالح مدل )بررسی مدل اندازه 9
 تفسیر نتایج 4

-هچند خصیص»تری مانند تحلیل های پیچیدهرخی بر آزمون مدلهای ساده و بدر این پژوهش برخی بر آزمون مدل     
های هها یا یافتتمرکز دارند. پژوهشننگر در ابتدا در پاسننخ به سؤال اصلی مطالعه، بر پایه نظریه« چند روشی -ای

ط در قالننب رواب دهد و سننپس به آزمون اینها ارائه میتجربی قبلی، فرضیاتی در رابطه با روابط بین متغیرها یا سازه
ند. طرفه یا دوطرفه هستکند که این روابط مستقیم و یا غیرمستقیم، یکپردازد. او در این ضمن مشننخص میمدل می

هایی از روابط بین متغیرها طراحی و درواقع سؤال اصلی مطالعه این خواهد بود که آیا مدلی که بر اساس فرضیه
معه موردمطالعه منطبق اسننت؟ به سخن دیگر آیا مدل در آن جامعه ازنظر آماری های حاصل از جاپیشنهادشده، بر داده

امه نبندی مبانی نظری و ادبیات پیشینه )فصل دوم پایانشود؟ مدل مفروض یا مورد آزمننون در بخش جمعحمایت می
ا هشود. در مقالهگزارش می نامه یا رساله(یا رساله( و مدل نهایی یا آزمون شننده در بخش نتایج )فصل چهارم پایان

شود. این مدل در قالب نمودارهای نیز مدل مفروض در مقدمه و مدل آزمون شده یا نهایی در بخش نتایج ارائه می
الزم اسننت اطالعاتی درباره تعداد « ایهای چند نمونهتحلیل»کند. در مسیر به خوانندگان در درک گزارش کمک می

دالیلی  ها است،که فرضیه پژوهشگر در ارتباط با تفاوت یا همسانی گروهم شود و درصورتیهای موردمطالعه فراهگروه
و همننکاران در مطالعننه خننود تحننت  7مثال کننوکاکعنوانهایی آورده شود. بهجهت حمایت از طرح چنین فرضیه

در آموزش عالی  2عننات و ارتباطنناتهای اطالبننرای اسننتفاده از فناوری« یننک منندل معادله سنناختاری»عنوان 
پرداختند. آنان نظریه  ICTکشننور ترکیه، در ابتدای مقاله به معرفی پیشینه پژوهش و توصیف مفهوم اسننتفاده از 

انتشننار نوآوری راجرز را توضیح داده و آن را زیربنای کار خود معرفی نمودند. پس از معرفی ابعاد مفهوم استفاده از 
ICT  آموزشی و مدیریتی، اهمیت و ارتباط آن را با عوامل مختلف تسهیالت شاملICT  ،شامل تسهیالت در کالس(

مشاهده بودن و ها )شامل مزایای نسبی، سازگار بودن، سهولت استفاده، قابلآزمایشگاه و اداره( و درک از ویژگی
تبیین نمودند. آنان برای مشخص نمودن جایگاه اجرا بودن( با استفاده از ادبیات موجود و نتایج سایر مطالعات قابل

ترسیم و دقیقًا  7-8متغیرهای موردبررسی و نیز معرفی نقاط کور دانش موجود، مدل پیشنهادی خود را به شکل 
 های خود را مشخص کردند. فرضیه

                                                           
1.  Koçak 

2.  Information and Communication Technologies (ICT) 
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 (2118پیشنهادشده توسط کوکاک و همکاران ) ICT. نمودار مسیر مدل استفاده از 0-8شکل 

 اثر مثبتی روی استفاده از ICT شده عبارت از این بود که تسهیالتمشخص H1 ها که روی مدل بافرضیه اول آن     
ICT های دوم و سوم که بادارد. به همین ترتیب فرضیه H2  وH3 اند عبارت از این بودند که درک از شدهمشخص

ها دارد. در مطالعه اثر مثبتی روی درک از ویژگی ICT دارد و تسهیالت ICT ها اثر مثبتی روی اسننتفاده ازویژگی
های تسکینی با استفاده از ( در مراقبتPHQ -3دیگری که باهدف آزمون سنناختار عاملی پرسشنننامه سالمت بیمار )

تحلیل عامل تأییدی انجام شد، پژوهشگران مقدمه مطالعه خود را با توصیف اهمیت افسننردگی و عواقب ناگوار آن 
ضرورت غربالگری موارد افسردگی به کمک این پرسشنننامه های تسکینی آغاز نمودند و بهیماران تحت مراقبتدر ب

عنوان پرداختند. سننپس آنان مطابق با ادبیات موجود به معرفی ساختار عاملی این پرسشنامه متشکل از یک عامل به
زیربنای نظری مشخص نمودند. آنان در ادامه با استفاده از  زیربنای نه آیتم پرداختند و مطابقت این سنناختار را با یک

سایر مطالعات، چالش موجود شامل عدم انطباق احتمالی سنناختار تک عاملی در بررسی عالئم افسردگی در بیماران 
ه لعنوان جایگزینی مناسب برای غربالگری در بیماران جسمی ازجمجسمی را تشننریح نموده و ساختار دوعاملی را به

بیماران مبتالبه آسیب نخاعی معرفی نمودند و با استدالل ضرورت و نیز عدم وجود پیشینه آزمون سنناختار دوعاملی 
عبارت  هاهای تسکینی، به سننمت معرفی هدف مطالعه و فرضیه خود پیش رفتند. فرضیه آنپرسشنننامه در مراقبت

های تسکینی برازش عاطفی و جسمی در مراقبت-شناختی هایساختار دوعاملی پرسشنامه شامل عامل»از این بود که 
 بهتری دارد. 

طور کافی برای تحلیل آماده شنندند، پژوهشگر الزم است دو تصمیم ها بهازاین که دادهپس SEM در مطالعات     
لیل مدل غالباً مننورد اتخاذ کند. تح« هاروش بننرآورد را در رابطه با تحلیل داده»و « انتخاب نوع ماتریس ورودی»مهم 
افزار نرم گیرد که توسطعنوان ورودی تحلیل صورت میبه« کوواریانس-ماتریننس واریانس»افزار، یعنی فرض نرمپیش

شود. روش برآورد از شود. در اغلب مطالعات از ماتریس همبسننتگی استفاده میتولید می« های خام واردشدهداده»از 
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های مختلفی برای برآورد وجود دارد که پژوهشننگر اسننت. روش SEM در تحلیلگیری مالحظات مهم تصمیم
های متغیر )سننطح یا مقیاس سنننجش(، توزیع متغیرها در ها با توجه به مالحظاتی مانند ویژگیتواند از بین آنمی

انتخاب نمایند. معمواًل  ها در مقایسننه با جامعه )شامل حجم نمونه( و ماتریس مورد تحلیل، روش مناسب رانمونه
وجود ممکن است در شرایطی همچون فقدان افزارها روش بیشننینه درستنمایی اسننت؛ بااینفرض نرمروش پیش

تر باشننند. حتی در صننورت دنبال های دیگری غیرازاین روش برای برآورد مناسننببهنجاری چند متغیره، جایگزین
ها را در گننزارش یا مقاله خود بیان کنند. ، الزم است پژوهشگر استفاده از آنافزارفرض نرمهای پیشکردن انتخاب

مثال فردی ممکن اسننت کل عنوانطور مشخص گزارش شود؛ بهالزم است استراتژی پژوهشگر برای آزمون مدل به
کنون بین متغیرهای م های نشانگر ارتباطهای سنجشننی )بخشمدل را یکجا برآورد نماید و یننا اینکه در ابتدا بخش

های نشانگر ارتباط بین های ساختاری )بخشهایی، بخششده( را برآورد نموده و پس از اعمال تعدیلو مشاهده
سازی باید برای خوانندگان آشکار شوند؛ ازجمله متغیرهای مکنون( را برآورد کند. همچنین ابعاد دیگر فرآیند مدل

افزار مورداستفاده قرارگرفته است؛ چراکه نتایج برآورد، ممکن است از ی از نرمافزاری و چه ویرایشنناینکه چه نرم
 AMOS دهد کهافزارهای مختلف متفاوت باشنند. نتایج نشان میافزار و یا در نرمویرایشی به ویرایش دیگننر از نرم

 افزارها در این حوزه هستند. و لیزرل از پرکاربردترین نرم
بیاورد و تنها « نامه و رساله یا مقالهپایان»هننا و بروندادهای تحلیل را در گزارش ند همه دادهتواپژوهشگر نمی     

الزم است موارد مهم معطوف به هدف مطالعه گزارش شوند. در این بخش پژوهشننگر جداول و نمودارهای حاوی 
های تعدیل و غیره را برای خواننده صهای استاندارد، شاخها و انحرافها، میانگیناطالعات دقیق همچون همبستگی

های برآورد پارامتر»، «اطالعات توصیفی»شوند شامل هایی که در بخش نتایج گزارش میترین دادهآورد. مهمفراهننم می
 هستند.  « ارزشیابی و تعدیل مدل»و « مدل
شود. همانند سایر مطالعات، فراهم های مطالعه فراهم میدر قسمت اطالعات توصیفی جزئیات الزم در مورد نمونه     

کند و ها در قالب متن یا جدول به خواننده در درک مطالعه کمک میهای دموگرافیک و مشخصات نمونهنمودن داده
وصیفی مفید، های تگاه در تفسیر بهتر از نتایج مطالعه و نیز پی بردن به روایی نتایج اهمیت دارد. بخش دیگری از آماره

ها برای خوانندگان عام مفید است؛ ولی برای همبستگی متغیرهای واردشده به تحلیل است. این داده نمایش ماتریس
 خوانندگانی که قصنند تکرار تحلیل مدل اولیه را دارند حیاتی است. 

همه پذیر است. همچنین گزارش تمام نتایج برآورد شننده نه الزم و نه امکان« برآوردهای پارامترهای مدل»برای      
ها نیز برای خوانندگان جذابیت ندارد. بسننته به مدل تحت مطالعه و سننؤاالت پژوهش ابعاد خاصی از نتایج برآورد آن

نظمی در برآورد مدل وجود داشننته باشنند، خواننده باینند در مورد آن دهی دارد. اگر هرگونه بیشده نیاز به گزارش
غیرمنتظره است. اغلب، گزارش نتایجی از  و دستیابی به نتایج «به همگرایی مشننکالت مربوط»بداند. مثال این مورد 

 ها مطلوب است. مربوط به برازش مدل، برآوردهای پارامترهای مدل و خطاهای معیار آن برآوردها شامل برآوردهای
د برازش مدل را مورد توانبا در اختیار داشننتن نتایج برآورد مدل، پژوهشننگر می  «ارزشیابی و تعدیل مدل»برای 

کند. های برازش در مورد برازش آماری مدل قضاوت میارزشیابی قرار دهد. او از طریق مالحظه مقادیر شنناخص
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هایی است که پژوهشگر برای تعیین موقعیت برازش کلی مدل ترین شاخصترین و رایجشاخص مجذورکای از مهم
آزمون نیکویی »دی برای بررسی برازش کلی مدل وجود دارد که های متعدکند. عالوه بر این شنناخصگزارش می

یافته شاخص تعدیل»و « GFIشاخص برازندگی یا »، «RMSR  و RMS ،RMRریشه میانگین پسماند یا » ، «برازش
شنناخص تاکر »، «NNFIشنناخص نرم نشده برازندگی »، «NFIشاخص نرم شده برازندگی یا »، AGFIبرازندگی یا 

ریشه دوم برآورد واریانس »و « CFIشاخص برازندگی تطبیقی یا »، «BFIشاخص برازندگی بنتلر یا »، «TLIلویز یا 
ی های برازندگها هستند. تفسننیر مناسب از شنناخصترین و پرکاربردترین آنازجمله مهم« RMSEAخطای تقریب یا 

ا مقاله ها برای استناد در گزارش یاین شاخص مستلزم تصمیم پژوهشگر در رابطه با نقاط بحرانی یا نقاط برش مقادیر
صورت محاسبه نسبت مجذور کای به درجه و به  (df)مثال مقدار مجذور کای در ارتباط با درجه آزادیعنواناست. به

ها مقدار این نسبت نزدیک به یک باشد. دهند که در آنهایی برازش خوب را نشننان میشود و مدلآزادی تعیین می
کنند؛ باشننند را رد می 2تر از هایی که دارای نسننبت مجذور کای بزرگژوهشننگران فرضیه برازش مدلاغلب پ

کنند. پژوهشگران اغلب بیش از یک شاخص را عنوان مطلوب پیشنننهاد میرا به 9که برخی مقدار کمتر از درصورتی
رایط ها( و نیز شزجمله حجم نمونه، نوع و مقیاس دادهها با مقتضیات تحلیل )اتناسب آنکنند که بسته بهمیگزارش 

ها برازش خوبی را نمایش دادند، پژوهشگر طورکلی اگر تعداد بیشتری از شاخصگزارش هر شاخص است. اما به
و همکاران  7تواند اطمینان بیشتری را به خوانندگان در مورد مناسب بودن مدل بدهد. برای مثال در مطالعه شیلکاتمی
هدف آزمون ساختار عاملی یک پرسشنامه با استفاده از تحلیل عامل تأییدی انجام شد. پژوهشننگران دو مدل تک با 

برازش بهتری نشننان  (B)ها نشان داد که مدل دوعاملی را تحلیل کردند. بررسی شاخص (B) و دوعاملی (A)عاملی
گزارش داده و در متن به تشریح تفاوت در برازش های موردنظر را شاخص 27-8داد. آنان در یک جدول مانند جدول 

 ها پرداختند. مدل
 های تسکینی )مطالعه شیلکات(در مراقبت PHQ-9. آزمون ساختار عاملی پرسشنامه 20-8جدول 

 
مشننخصه مرحله برازش مدل، فراهننم آوردن بازخورد برای مفروضه نظری مبنای ساخت مدل است. یعنی      

و مبتنی بر مهارت الزم در این خصوص باشد. در صورت « چارچوب نظری زیربنای مدل»اید در ارزشیابی نتایج ب
برازش مدل، باید مشخص کرد که تا چه حد پارامترهای برآورد شننده )به لحاظ اندازه و عالمت( با نظریه مبنایی 

از روابط سنناختاری، مدل را تواند با حذف برخی مطابقت دارند. درصورت وجود تطابق در هر محور، پژوهشگر می
ای هتوان توسننعه مدل را با اضافه کردن روابط مبتنی بر مفروضهکه برازش خوب نبود، میتر کند. درصورتیسنناده

سازی مدل، پژوهشگر باید اسننتدالل مبتنی بر نظریه را ارائه دهد. همچنین نظری انجام داد. در هرگونه توسعه یا ساده

                                                           
1.  Chilcot 
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پیشنهاد دهند که باید نوع آزمون تعدیل  7های تعدیلهایی را در قالب شاخصفزار ممکن است تعدیلاهای نرمخروجی
( و دلیننل انتخاب آن را گزارش کرد. پس از هرگونه تعدیل مدل برای  Waldیننا Lagrange ،-square chi )مانند

های ویژه در مقایسه با مدلمدل جدید، به شده در رابطه با رواییرسیدن به مدل نهایی، باید گزارش اقدامات انجام
دن به ها تا رسیهای برازش و مقادیر مجذورکای برای کلیه مدلشود شاخصاولیه قبل از تعدیل ارائه شود. پیشنهاد می

 (. 7939مدل نهایی گزارش شوند )علوی، 
 
 هاهای آماری در پژوهش. اشتباهات رایج استفاده از روش8-6

شده است. از سوی دیگر یکی از محورهای ها اشارهلفی به وجود اشتباهات آماری در پژوهشهای مختدر پژوهش
همین شود. بههای آماری مربوط میها به مشکالت گزارشها و پایاناصلی در رد مقاالت یا ایرادات مربوط به رساله

 . شودمعرفی می 22-8ترین موارد مشترک در اشتباهات رایج در جدول منظور مهم
 ها  ترین اشتباهات رایج آماری در پژوهش. مهم22-8جدول 

 انواع ردیف
 های آماریفرضعدم رعایت پیش 7
 گیری تصادفیخطا در نمونه 2
 رابطه علّی 9
 آوری اطالعاتابزار جمع 4
 تعصب در انتشار 5
 (P valueداری )اطمینان از درستی نتیجه یک آزمون مبتنی بر سطح معنی 6

هدر نرود. ها بهپژوهشگران باید با استفاده از مشاوره متخصصان، مراقب اینگونه خطاها باشند تا زحمات آن     
از  های بیشهای آماری است. اغلب حتی برای آزمونفرض اساسی بسیاری از آزمونها پیشبودن توزیع دادهطبیعی

در هنگام وجود دو ود و این درحالی است که این آزمون شاستفاده می z»2کولموگروف اسمیرنوف»دو متغیر از آزمون 
-بیعی. طای در دو نمونه مستقل استقوارگی متغیرهای رتبهنمونه و لزوم مقایسه اندازه بین آن دو نمونه و ارزیابی هم

ض ریافته است. فیابی معادله ساختاری و آزمون حداقل مربعات تعمیمفرض مدلها همچنین پیشبودن توزیع داده
زم شود. بنابراین الفرض طبیعی بودن چند متغیره است که در برخی مقاالت نقض میپیش 9تخمین حداکثر احتمال

بودن  خطی»و « هابرابری واریانس»، «هاطبیعی بودن توزیع داده»ها بررسی و نتایج آن گزارش شود. فرضاست پیش
ی ها از طریق اجرای غربالگرماندهطریق بررسی پراکندگی باقی زمان ازتوانند همهایی هستند که میفرضپیش« هاداده

فاصله زیادی از  4ریزهاولیه با استفاده از رگرسیون ارزیابی شوند. اگر همه فرضیات تائید شوند شکل نمودار سنگ
غیرهای تاند. طبیعی بودن توزیع ممستطیل نخواهد داشت )شبیه مستطیل خواهد شد( و نمرات در مرکز آن متمرکزشده

برای  هاییتوانند از طریق بررسی هیستوگرام و خالصه آمار توصیفی نیز ارزیابی شوند. روششده نیز میمشاهده
                                                           
1.  Modification indexes 
2. Kolmogorov-Smirnov Z  
3. Maximum likelihood  
4. Scatterplot  
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و  7چولگی توان با استفاده ازارزیابی طبیعی بودن توزیع چند متغیره وجود دارد. طبیعی بودن توزیع چند متغیره را می
سازی معادله ( شش دستورالعمل برای استفاده از مدل2171کرد. پیترز )( بررسی 7385چندمتغیره ماردیا ) 2کشیدگی

 ساختاری ارائه داد.
 دهی )قدرت شواهد حاصل از تحقیقات قبلی، نظریه و استدالل( جهت 
 )قابلیت اطمینان )ثبات مبتنی بر اقدامات مکرر 
 ها(نامنظمی )تأثیر متغیرهای بدون نظارت بر گروه 
 ظری(مشخصه )تمایز تجربی و ن 
 )قدرت )قدرت آماری برای شناسایی اثرات فرضی 
 میانجیگری 

ئه ها را به ما اراهای آماری فقط اطالعات را در مورد پشتیبانی دادهباید نسبت به این واقعیت آگاه بود که رویه     
 دهند که همیشه عدم اطمینان در آمار استنباطی وجود دارد. می

      
 ای کیفی هوتحلیل داده. تجزیه8-1

 (. 7981شوند )ساعی، تحلیل می 29-8شرح جدول به« توصیفی، تبیینی و تفسیری»ها در تحلیل کیفی در انواع داده
 های کیفی . انواع تحلیل داده24-8جدول 

 توضیح انواع ردیف
 ی اجتماعیهاای جدا از زمینهتشریح صفات هر یک از متغیرها با تحلیل نظام معانی متن یا واقعه توصیفی 7
 های اجتماعی و تاریخی تأثیرگذار بر متن یا واقعه بر مبنای نظریه کاوی زمینهیا علی و تحلیل با علت  تبیینی 2
 ردازد.  پهای اجتماعی به بازگویی و نمایش معنای نهفته متن یا واقعه در درون زمینه میها و کنشفرض معنادار بودن پدیدهبا پیش تفسیری 9

های آن از نوع نوشتاری یا گفتاری است و منظور از واقعه یا رویداد، هایی است که دادهنظور از متن، پژوهشم     
های اجتماعی است. منظور از زمینه، شرایط یا چارچوبی های اجتماعی چون رسومات یا نابرابریرفتارهای افراد و پدیده

ی، باشد. زمینه معرفت« معرفتی یا اجتماعی»تواند شود. زمینه میاست که متن یا واقعه درون آن روی داده و فهمیده می
یری، توان با رویکرد تفسشود و بر اساس آن میتری است که متن خاصی از آن در نظر گرفته میتر و بزرگمتن کلی

مله ختار یک جتر تفسیر کرد. این مفهوم به معنای فهم یک کلمه در درون سامتن کلیمعانی نهفته در آن را در درون
 است. 

، «یابینشانه»، «تمثیل و تشبیه»، «استدالل قیاسی و استقرائی»تواند از طریق های کیفی پژوهشگر میدر پژوهش     
شده را آوریهای جمع، داده«تفکر، تعقل و منطق»و امثال آن به کمک « مقایسه»، «تشخیص تفاوت و تمایز»، «تجرید»

اشاره  24-8ها به سه اقدام اساسی به شرح جدول کتشافی خود تفسیر کند. تحلیل کیفی دادهتحلیل و در ادامه با ذهن ا
 دارد.

                                                           

1. Skewness   
2. Kurtosis    
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 ها. اقدامات الزم برای تحلیل کیفی داده20-8جدول 
 توضیح اقدامات ردیف

 های نامربوط دهی و حذف دادهواره نویسی با کدگذاری، سازمانها، خوانش و شرحمدیریت داده هاکاهش داده 7
 های ترسیمی  صورت جدول، نمودار، شبکه و دیگر صورتبندی بهتشریح و طبقه هانمایش داده 2
 نظر و امثال آن های جدید، تأیید افراد صاحبها و اطمینان از آن با توجه به دادهتحلیل و تفسیر داده گیرینتیجه 9

ها، یک پوشه خالی و اختصاصی ، در گام مدیریت دادههاهای کیفی برای دو گام اصلی کاهش دادهدر اغلب روش      
خواند و در واره نویسی، پژوهشگر متن را میشود. سپس برای خوانش و شرحدهی میها در آن سازمانساخته و داده

 دهد. نویسید و در عمل، کدهای اولیه را شکل میای میهای حاشیهکنار آن یادداشت
« ر و بازنماییتفسی»و در ادامه « بندیتشریح و طبقه»ها در دو گام های کیفی با نمایش یافتهاغلب فرایند تحلیل داده      

وی ر« بیوگرافی»در روش « تشریح»شود. برای نمونه های پژوهش کیفی انجام میبا رویکردهای خاص در انواع روش
« رتجربه پژوهشگ»روی « پدیدارشناسی»و در روش «  های عینی با رویکرد روند زندگی فردتجربه»معینی از مجموعه

 ا، مکانهداستان»بر « بیوگرافی»در روش « بندیطبقه»تأکید دارد. یا برای « مورد و بستر آن»روی « مطالعه موردی»و در 
کدبندی »بر « گراندد تئوری»و در روش « ها یا واحدهای معناییعبارت»بر « پدیدارشناسی»، در روش «و بستر آن

 بر« افیبیوگر»نتایج در « تفسیر»شود. برای تأکید می« گر و راهبردهاای، مداخلهیین شرایط علی، زمینهمحوری و تع
« نگاریممرد»و در « توصیف متنی ساختاری»بر « پدیدارشناسی»، در روش «پردازی برای توسعه الگوها و معانینظریه»

یک »ر ب« بیوگرافی»ارائه در روش « بازنمایی»ن در مرحله تأکید خواهد شد. همچنی« هاتفسیر و معنا کردن یافته»بر 
یک مدل تصویری »بر « گراندد تئوری»و در روش « های خاص و عام از زندگیروایت متمرکز بر فرایندها و مشخصه

 (.  7932استوار خواهد بود )محمدپور، « گزارشی با جدول و نمودار»بر « نگاریمردم»و در « یا یک سری قضایا
 

      هادهی دادههای سازمان. روش8-1-0
-شود. آمادهها و طراحی پژوهش انجام میآوری دادهموازات جمعها بهوتحلیل دادههای کیفی، تجزیهدر اغلب پژوهش

های مصاحبه، اسناد کلیدی و های میدانی، رونوشتیادداشت»سازی تمام مواد اولیه ازجمله ها شامل آمادهسازی داده
دهی و یک اقدام تفسیری است. ها مشابه فرایند سازماناست. مراحل اولیه تحلیل داده« های الکترونیکیشهانواع پو

ها هکنند تا به برخی مقایسطور ضمنی پژوهشگر را تشویق میشوند، بهدهی میای خاص سازمانها به شیوهوقتی داده
ند. باید ده، تفسیر موضوعات برجسته را تحت تأثیر قرار میهادهی دادهتوجه نموده و بقیه را نادیده بگیرد. سازمان

دهی شوند ها باید طوری سازمانها اثر خواهد گذاشت. بنابراین دادهدهی بر تحلیل دادهتوجه داشت که روش سازمان
هت ان به جتوها وجود ندارد ولی میدهی دادهکه بیشترین معنی را داشته باشند. البته هیچ راه مطلقی برای سازمان

 استفاده کرد. 25-8هایی به شرح جدول ها از روشدهی دادهتسهیل در سازمان
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 های کیفیدهی دادههای سازمان. انواع روش25-8جدول 
 توضیح انواع ردیف

حوه نشانگر ن ترتیب زمانی با خط سیر تحلیل داده ودهی بهها یا سازمانآوری یا ایجاد دادهبر اساس تاریخ جمع روند تاریخی 7
 ها در طول زمان یا ارتباط علی  ها و تفسیر آنآوری دادهجمع

 های مصاحبه در پوشه دیگر و امثال آن های میدانی در یک پوشه، رونوشتمانند قراردادن یادداشت نوع داده و معیار 2
 کنندگان ک از شرکتهای هر یآوری داده و مناسب برای زمان دسترسی به دادهبراساس منبع جمع منبع 9
 کنندگان  تشناختی مشارکتشخیص بودن ویژگی جمعیتکنندگان و مناسب برای زمان قابلبر اساس ویژگی شرکت شناسیجمعیت 4

چهارم از زمان ، حدود سه«هاتفکر در مورد داده»و « گوش دادن»، «هامطالعه و مرور داده»پژوهشگران باید با      
ها اختصاص دهند. پژوهشگران در طول این مرحله باید در ور ساختن خود در کل دادهبه غوطهها آوری دادهجمع

های ایجادشده با دیگران صحبت کنند. این کار به پژوهشگر در توجه به انواع تفسیرها و های خود و یافتهمورد داده
« هاثبت بازتاب»، «هاتمرکز روی داده»ها، ور شدن پژوهشگر در دادهکند. هدف از غوطهها کمک میمعنادهی به یافته

 است.  « پرهیز از قضاوت احتمالی»و 
 

 دهی شدههای سازمانوتحلیل داده. تجزیه8-1-2    
های کیفی بستگی به هدف و موضوع پژوهش دارد. باید توجه داشت که بهترین روش ها در پژوهششیوه تحلیل داده

« اهآوری دادهنوع جمع»وش برای شخص دیگر نخواهد بود. چون بر اساس تحلیل برای یک شخص لزوماً بهترین ر
های های متفاوتی نیاز است؛ بنابراین روشبه تحلیل« هاآوری دادهزمان بودن مشاهده و مصاحبه برای جمعهم»یا 

توان یفی میای کههمین منظور در بخش سوم کتاب و معرفی انواع روشتغییر است. بهتحلیل برای شرایط مختلف قابل
شده در روش آوریهای جمعترین اقدام برای تحلیل دادهبا مالحظات تحلیل داده در هر روش کیفی آشنا  شد. مهم

 26-8ها برای تحلیل است. در جدول شده یا یافتهآوریهای جمعداده« دقیق، مناسب و متقاعدکننده»کیفی، ثبت 
 شود. آوری پیشنهاد میمعهای جهایی برای ثبت و نگارش دادهشیوه

 شده در روش کیفی آوریهای جمعهای ثبت داده. انواع شیوه26-8جدول 
 توضیح انواع ردیف

 ه شدبا یک نظریه اثبات بندیها یا موضوعات اصلی یا طبقهترین تمدهی بر اساس برجستهسازمان ها یا موضوعاتتم 7
 فرایند خاص و تغییر فرهنگی یا داستان شخص یا گروهی خاص در طول زمان روایت توسعه یک ترتیب زمانی/ داستانی  2
 تر دو یا چند داستان مختلف با همپوشانی یا در طول هم برای ترسیم یک داستان بزرگ تنیدهروایت درهم 9
 ور  معمول شروع با یک تناقض، ابهام یا معما و تالش برای پاسخ با تأکید بر عاملی آشکار یا ام توضیح معما 4
 شناسی، مهیج بودن و امثال آن جداسازی تحلیل و اطالعات نظری از داستان به دالیل زیبایی متن جداشده 5
 های زمانی مختلف در کنار هم بندی از موضوعات یا دورهوبرهم و الیهالگوی غیرخطی درهم بندی کردنالیه 6

 ها در روش کیفی معرفی خواهد شد. ی و تحلیل دادهآورهای رایج در جمعدر ادامه برخی از روش     
های خام در یک چارچوب های کیفی به معنی تنظیم دادهکدگذاری دادهها به روش کدگذاری: . تحلیل داده8-1-2-0

، مانع و بدون مفهومی بر اساس یک مجموعه داده با مفاهیم مشترک در قالب یک کد است. کد باید صحیح، جامع
بندی و تخصیص کدهای عددی به پاسخ سؤاالت خاص مربوط به متغیرها ها، شامل گروه. کدگذاری دادهابهام باشد



 

 

 ۲۸۶ مرجع پژوهش

حقیق یابد اما برای سؤاالت باز )تهای محدودشده اختصاص می(، کدها به گزینهکمّیاست. برای سؤاالت بسته )بیشتر 
اختصاص خواهد  21-8ه به شرح جدول آوری یا تحلیل دادشده در حین جمعکیفی( کدها به موضوعات شناسایی

 یافت. 
 های کیفی(. فرآیند کدگذاری برای سؤاالت باز )داده21-8جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 های یکسان یا نزدیک ازنظر معنی بر اساس هدف پژوهش سازی پاسخفهرست بندی و یکپارچه محوربندی موضوع 7
  ر فهرستاختصاص یک کد یا عدد به ه بندی با عددطبقه 2
 های کیفی و در صورت نیاز افزایش کدهامرور کدهای اولیه داده کدگذاری محوری 9
 یا علت   دهی بر اساس زمان، اولویت یا تشخیص رابطه، تفاوتازنظر پوشش سؤاالت پژوهش و سازمان ارزیابی کدگذاری 4
 های احتمالی ی به کمک تأییدها یا مخالفتمنظور تحلیل مفهوم کلهای خام بهمطالعه داده کدگذاری انتخابی 5
ارزیابی اعتبار و  6

 هاصحت داده
رمول: استفاده از ف»، «هاهای مشابه دیگر پژوهشمقایسه با کدگذاری»، «نظرها توسط یک صاحبارزیابی یافته»با 

 «درصد( 61ز ها = قابلیت اطمینان )باالتر اها( /  تعداد موافقتها+ تعداد موافقت)تعداد مخالفت
وتحلیل نهایی تجزیه 1

 هاداده
ی بر بندجمع»، «نوع رفتار حاکم، ساختار رفتار، تعداد تکرار و علت»بندی درباره شناسایی رخدادهای منظم، جمع

 « های مشترکاساس اظهارات و جمالت در دسته

ها مورداستفاده قرار داد. ازجمله ر دادهگذاری و باال بردن صحت و اعتباتوان برای صحههای مختلفی را میروش     
شود ه میها خواستکه از افراد موردبررسی خواست تا خودشان درباره تحلیل و تفسیر شما قضاوت کنند. اغلب از آناین

ها دارای دالیل گوناگون و نیازمند بررسی بیشتر ها بدهند. هرچند مخالفتتا نظر موافق یا مخالف خود را درباره یافته
 (. 7937باشد )جونز و گراتون، ها میها عامل مؤثر در افزایش صحت و اعتبار تحلیل دادهاست اما موافقت

های کیفی در تحلیل، فرآیند فهم و شناخت های یافتهاز چالشهای حاصل از مصاحبه: . تحلیل داده8-1-2-2 
ه متن باید موضوعات مرتبط با سؤاالت در های مصاحبه بهای حاصل از مصاحبه است. در تبدیل دادهرونوشت داده

روه گ»و « داده با گروه»، «داده با داده»چارچوب نظری را در نظر داشت. پژوهشگر در فرایند تحلیل باید آماده مقایسه 
انجام  28 -8ها به شرح جدول داده« یادداشت، کدگذاری، تعیین موضوعات و ارزیابی»باشد. این کار با « با گروه

  شود.می
 های مصاحبه. مراحل تحلیل داده28-8جدول 

 توضیحات محورها ردیف
 های حاصل از مصاحبه  ثبت کالمی و نمادی داده یادداشت 7
 اختصاص کد یا عدد برای مفاهیم مشترک  هاکدگذاری داده 2
 تر کنترلکاهش محتوای کدها به اجزای قابل تعیین موضوعات 9
ارزیابی و تأیید  4

 هاداده
تفاده از بندی یا اسمثلث»و « بررسی اعضا یا تأیید متن مصاحبه»هایی مانند ها با روشگزارش روایی و پایایی داده

 « آوری داده از یک پدیدهچند ابزار برای جمع

عنوان عامل اصلی بر اساس در آن پژوهشگر بهبرداری: های حاصل از مشاهده و یادداشت. تحلیل داده8-1-2-4
دهی شود. تحلیل شامل همان کدگذاری و سازمانشده و اهداف مطالعه، هدایت و راهنمایی میآوریای جمعهداده



  

 

 

 هاوتحلیل یافتهمبانی تجزیه ۲۸7

منظور مشاهده و درک محتوای کلی و امکان ها بر روی میز بهتواند با استقرار یادداشتها است. این فرآیند میداده
 شود. انجام می 23-8ها طی فرآیندی به شرح شد. این تحلیلها باهای موجود برای ارائه تحلیل دادهشناخت کلی از داده

 برداریهای حاصل از مشاهده و یادداشت. فرآیند تحلیل داده29-8جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 بر اساس اهداف پژوهش، مسائل و موضوعات موردبررسی از مشاهدات  تعیین موضوع 7
 ن دیداری و بایگانی فیزیکی(ثبت کالمی و نمادی مشاهدات )اسک ثبت مشاهدات 2
 ها را بر اساس موضوعات  بندی آنخواندن مطالب و گروه بندی گروه 9
 اختصاص کد یا عدد بر اساس مفاهیم مشترک  کدگذاری 4
 منظور مشاهده و درک کلی از موجودی ها روی میز بهاستقرار یادداشت چینش روی میز 5
 ها و احساسات موجود های پازل مانند برای شناسایی روند معنادار، الگوها، گروهتحلیل کلی از یافته تحلیل داده 6

 
 ها در روش کیفی. تفسیر یافته8-1-4 

یج مشخص ها و برای رسیدن به نتاشوند. در تفسیر یافتهارائه می« نتایج»های پژوهش در قالب در این گام تفسیر یافته
« تایجن»نمایش ادعاها و « هایافته»توجه داشت. « ها با مبانی نظرینگی پیوند آنها و چگومحورهای مهم یافته»باید به 

نظریه  تقویت یک»، «نقد یک مکتب فکری»، «حل یک مشکل»برای « ها با نظریه یا ایجاد آنچگونگی ارتباط یافته»
ایجاد  به« هاتفسیر یافته»در  هااست. اشاره به محدودیت« ارائه یک کاربرد عملی»یا « ایجاد یک نظریه جدید»، «نوپا
ها، ی دادهبندطبقه»های توانند به شکلحاصل از پژوهش کیفی می« نتایج»هایی برای پژوهش در آینده کمک کند. ایده

 باشند.            91-8به شرح جدول « ها، تولید نظریه و ارائه مدلشناسایی تم
 های پژوهش کیفیمبتنی بر یافتهگیری های حاصل از نتیجه. انواع شکل41-8جدول 

 کاربرد تعریف نتایج ردیف
 های پیچیدهبرای شفافیت تعریف و مقایسه پدیده ها و مفاهیم مشترکای از حوزهبا توجه به مجموعه بندیطبقه 7
 ها کنندگان از کل دادهشناسایی تجارب مشارکت مفاهیم منسجم شده درباره موضوع پژوهش تم 2
بینی و تفسیر ها برای تشریح، پیشای از گزارهوعهمجم نظریه 9

 ها یا موارد رخدادها، پدیده
 های خاصجای خروجیهای ممکن بهتعیین دسته

 سازی موضوع ها و سادهنمایش شمای اصلی از دل داده ترکیبی شماتیک و ارائه مینیاتوری از واقعیت  مدل 4
گزارش  5

 توصیفی
بندی غائی ها جهت جمعارهتحلیل عام و پاسخگو به گز

 محتوا و زمینه موردبررسی 
ارائه تفسیری متفاوت و شفاف از موضوع موردمطالعه و گاهی 

 سفر به فراسوی متن
 

 های کیفی. مالحظات تحلیل و تفسیر داده8-1-0
تصدیق  ترسیم و»و « هاهنمایش داد»، «هاتقلیل داده»ای و متناوب سه فعالیت زنجیره های کیفی در برگیرندهتحلیل داده

ها با رویکردهای مورداشاره، بر است. این فرایند از شروع پژوهش تا اتمام آن ادامه دارد. مدیریت ذخیره داده« نتایج
 . 7(7334تأکید دارد )دنزین و لینکلن،  97-8پنج کارکرد به شرح جدول 

 
                                                           
1.  Denzin & Lincoln 



 

 

 ۲۸۴ مرجع پژوهش

 پژوهش کیفی ها در. انواع کارکردهای حاصل از مدیریت ذخیره داده40-8جدول 
 توضیح انواع ردیف

 از پژوهش شده در هر مرحلهامکان اطالع چگونگی و ترتیب دریافت مدارک ذخیره بندیصورت 7
 امکان برقراری ارتباط میان اسناد و مدارک مختلف  ارجاع 2
 کدها ها و اختصاص کد به هر مدرک با ارائه فهرستی از این بندی دادهامکان طبقه بردارینمایه 9
 سازی تمامی مدارک ازنظر مفهومی امکان خالصه سازیمفهوم 4
 امکان اختصاص شماره به مدارک گذاریشماره 5

ها از ابتدای پژوهش آغاز و طی مراحلی بندی و ذخیره آنزمان با طبقهها در پژوهش کیفی، هممرحله تحلیل داده     
 شود. انجام می 92-8مشخص به شرح جدول 

 . مراحل انجام تحلیل داده در پژوهش کیفی42-8 جدول
 توضیح مراحل ردیف

 ها و راهنماهای نظری بر اساس طرح پژوهش گیری اولیه در خصوص سؤاالت، چارچوبتصمیم تحلیل با طرح پژوهش 7
 تحلیل متغیر(دهنده مفروضات اولیه برای ادامه مشاهدات به پژوهشگر )در طول پژوهش و ارائه هاتحلیل موقت داده 2
 انجام آن در هر مرحله از پژوهش هاتحلیل مجدد داده 9
 هابندی نهایی از تحلیلجمع تحلیل نهایی 4

، «بندی مفهومیخوشه»، «بررسی روابط»، «ثبت الگوها»های تحلیلی مختلفی چون برای انجام این مراحل از روش
ها و وپیش کردن دادهپس»، «تفکیک متغیرها»، «مقایسه»، «هاشمارش و بازنگری داده»، «ساختن استعاره و تمثیل»

« یایجاد پیوستگی مفهوم»و « ی شواهدساختن زنجیره»، «گرشناسایی متغیرهای مداخله»، «یابیعامل»، «های کلیمقوله
 شود. استفاده می

هایی ینژوهشگر از جایگزشده نیست؛ در این موارد پهای کیفی با چارچوب نظری از پیش تعیینتحلیل برخی پژوهش
تدوین الگوی »، «دادها ترسیم نقشه راه از»، «ایهای نظریه زمینهاستفاده از مدل»برای چارچوب نظری همچون 

ند )دنزین و کاستفاده می« مراتبیای از روابط غیرسلسلهتدوین زنجیره»یا « سازیمدل»، «ای از رویدادهاکنندهبینیپیش
  (. 7334لینکلن، 

 
 . ارزیابی کیفیت نتایج پژوهش کیفی8-1-5

؛ بنابراین پژوهشگر است« خستگی، تفسیر اشتباه و تعصب شخصی»اشتباهات در فرایند تحلیل پژوهشگر اغلب ناشی از 
روایی، پایایی »ین برای تعیباید کیفیت فرایند تحلیل را از طریق تأیید صحت و اعتبار در کل فرایند پژوهش حفظ کند. 

« قابلیت اعتماد»در پژوهش کیفی معیارهای مشخصی وجود دارد و برخی کارشناسان در مواردی از مفهوم « و عینیت
وان تیا کیفیت پژوهش را می« قابلیت اعتماد»کنند. در این رویکرد در این روش استفاده می« روایی و پایایی»جای به

 شناسایی کرد.    99-8  به شرح جدولدر چهارمحور 
 
 



  

 

 

 هاوتحلیل یافتهمبانی تجزیه ۲۸۲

 های ارزیابی کیفیت پژوهش تحلیل محتوای کیفی. انواع روش44-8جدول 
 توضیح انواع ردیف

 جستجوی معنا از طریق توجه به عوامل عدم قطعیت و عوامل پدیدار شونده برای ایجاد طرحی از تغییرات  قابلیت اعتبار 7
 ه محیطی دیگر های یک پژوهش بتأکید بر ثبات و پایداری و میزان تعمیم یافته قابلیت اعتماد 2
 های موجودهای دیگر با تشریح دقیق و مشابهتمیزان قابل کاربرد بودن نتایج برای گروه قابلیت انتقال 9
 ها ها و میزان تأیید آنمیزان احراز شاخص عینیت در پژوهش با تأکید بر قدرت تحلیل و دقت داده قابلیت تأیید 4

ندارد و پژوهشگران بیشتر به شناخت عمیق و موضوعی خاص و نشان در پژوهش کیفی، واقعیت قطعی وجود      
 ها از متن خاصی پدیدارهای کیفی دادهکه در اغلب پژوهشپردازند. از آنجاییجای تعمیم دادن میدادن ابعاد مختلف به

 شود. اشاره می 94-8هایی به شرح جدول همچنین در روش کیفی به انواع پایاییتعمیم هستند. شوند؛ اغلب غیرقابلمی
 . انواع پایایی در پژوهش کیفی 40-8جدول 

 توضیح انواع پایایی ردیف
 آورد مشابه و قابل تکرار ای با رهانتخاب شیوه مشاهده در برآورد 7
 گذر زمان  ماهیت تغییرناپذیر یک مشاهده در در مشاهده 2
 زمان طور همهافزایی مشاهدات رخدادها بپذیری یا هممقایسه زمانهم 9

-باید توجه داشت که هیچ پاسخی به این پرسش وجود ندارد که چه معیاری یک پژوهش کیفی را مناسب می      

 مرور کرد. 95-8شرح جدول توان هشت معیار را بهسازد. اما می
 . انواع معیارهای ارزیابی یک پژوهش کیفی 45-8جدول 

 توضیح انواع ردیف
 موقع، مهم و جالب بودن جا، بهتبط، بهمر ارزشمندی موضوع 7
ها و فرایندهای آوری دادهها، جمعها، زمینهدر میدان، نمونه« داده و زمان»استفاده از ساختارهای نظری با توجه به  دقت 2

 وتحلیل  تجزیه
 هاها و چالشهای ذهنی، دوری از تعصبات پژوهشگر و شفافیت روشدهنده ارزشبازتاب خلوص 9
 شناختی برخورداری از چارچوبی مشخص ازلحاظ نظری، عملی، اکتشافی و روش همنوایی 4
جانبه، جزئیات واقعی، توضیح دانش ضمنی و نشان دادن هایی مانند توصیف همهقابلیت اعتماد پژوهش با ویژگی اعتبار 5

 « سازی و متبلورسازیمثلثی»جای گفتن مانند به
تقال، انواع انهای قابلهای طبیعی و یافتهپذیریانگیز، تعمیمشناسی، نمایش خاطرهباید از طریق زیباییپژوهش  دارهمکاری معنی 6

 مخاطبین خاص را تحت تأثیر قرار دهد. 
 ای  فرهنگی و اخالق رابطه -ای، اخالق خاص موقعیتیپژوهشگر باید اخالق رویه اخالق 1
شده آن تناسب داشته باشد و ارتباطات هایش با اهداف اعالمن است، دست یابد، رویهمطالعه به آنچه مدعی آ انسجام معنادار 8

 ها و تفاسیر وجود داشته باشد. داخلی معناداری بین ادبیات، سؤاالت پژوهشی، یافته
 ایجاد اطمینان از صحت نتایج و قابل تکرار بودن پژوهش و امکان ردگیری هرگونه خطای احتمالی  شفافیت 3

هایی ن از راهتواشناختی آن است که برای رسیدن به آن میهای کیفی، شفافیت روشترین ابزار ارزیابی پژوهشمهم     
ش بیان کامل رو»، «مستندسازی دقیق مراحل مختلف پژوهش»، «شده در میدانهای برداشتثبت دقیق تمام داده»چون 

  (. 7334)دنزین و لینکلن، تفاده کرد اس« هاممیزی و بازبینی مستمر داده»و « انجام پژوهش



 

 

 ۲۲۱ مرجع پژوهش

      7روش مقایسه دائمیها به تحلیل داده. 8-8

شده در یک آوریهای قبلی جمعشده کیفی با دادهآوریروش مقایسه مداوم فرایندی است که در آن هر داده تازه جمع
ش گراندد تئوری ظهور کرد، اما در شود. اگرچه این روش تحلیل داده با روش پژوهیا چند مطالعه قبلی مقایسه می

ا هگیرد. این روش تحلیل، فعالیتی پیوسته و مبتنی بر کدگذاری دادههای کیفی دیگر هم مورداستفاده قرار میپژوهش
های کدگذاری از انواع داده یابی به یک الگو یا نظریه حقیقی است.ها در طول مطالعه برای دستو مقایسه داده

شکلی با برخورداری از ثبات الزم کدگذاری شوند. در طول باید در پژوهش به« ، صوت یا تصویرمصاحبه»محتواهای 
شده ها و کدهای تعیینها را با افزایش تعداد کدها شناسایی کرد. اگر مضمون با دادهها و مقولهها باید مضمونکار با داده

ها قرار گیرد. در کدگذاری آن مضمون در تحلیل داده ها تناسب نداشت، باید یک کد جدید ایجاد کرد تابر اساس آن
 (. 2179وجود دارد )فرام،  96-8جدول  حبه روش کیفی سه روش اصلی به شر

 . سه روش اصلی کدگذاری در پژوهش کیفی 46-8جدول 
 توضیح روش ردیف

 هامنظور تالش برای درک برخی از آنها بهسازماندهی اولیه داده باز  7
 های ایجادشده هم پیوستن مقولهبط دادن و بهرا محوری 2
 های نظری های ایجادشده و درمجموع ایجاد گزارهتوسعه یک نظریه مشخص در بیان ارتباط مقوله انتخابی 9

 (. 2179است )فرام،  91-8مبانی مهم مورد تأکید در این فرایند، توجه به چند مفهوم کلیدی به شرح جدول      
 هیم پایه در کدگذاری محتوا با روش مقایسه دائمی . مفا41-8جدول 

 توضیح مفاهیم ردیف
 « برقراری ارتباط با گذشته، حال یا آینده چیزی»و « تشخیص تمایز یک رویداد یا احساس از دیگر موارد»تأکید بر  مفهوم 7
ند. برای نمونه بهره هوشی یک سازه است که دهاغلب مفاهیم، با ایجاد خوشه یک واحد مرتبه باالتر یا سازه را تشکیل می سازه 2

 شود.شامل مفاهیم سن و هوش می
 بیانگر روابط بین چند سازه گزاره 9
 رابطه بین چند گزاره نظریه 4

ها به روش استقرا یا از جزء به کل رسیدن است که برای در مجموع روش مقایسه دائمی یک فرایند کدگذاری داده     
  توان در چهارگام به شرح جدولشود. فرایند اجرای این روش را میهای کیفی استفاده میه دادهبندی و مقایسطبقه

 دنبال کرد.  8-98
 . فرایند اجرای روش مقایسه دائمی 48-8جدول 

 مراحل ردیف
 مقایسه معیارهای قابل استفاده برای هر مقوله 7
 ها های آنها و گزارهادغام مقوله 2
 وارد به یک نظریهمحدود کردن م 9
 نوشتن یک نظریه 4

                                                           
1.  Constant Comparative Method 



  

 

 

 هاوتحلیل یافتهمبانی تجزیه ۲۲۸

هرچند در این روش تولید نظریه یک فرآیند و مراحل مشخصی وجود دارد که با انجام هر مرحله، مرحله بعد      
ین  گیرند. در امانند و تا رسیدن به نظریه نهایی مورداستفاده قرار میشود؛ اما مراحل اولیه همچنان باقی میشروع می

کند. پژوهشگر شروع به فکر درباره های نظری برای هر مقوله را فراهم میی دائمی، معیارها زمینه ایجاد گزارههامقایسه
ها ها با دیگر طبقات و گزارهسازی یا ربط آنها، ابعاد و امکان خالصهای از انواع مقولهاصطالحات موجود در دامنه

های ایجادشده و شرایط شوند، پژوهشگر باید به گزارهها مشخص مینهای نظری آها و گزارهکه مقولهکند. همچنانمی
 ها نیز توجه داشته باشد. گیری آنحاکم بر شکل

 
  0(ISM) تفسیری-ساختاری سازی. مدل8-9

 پدیده کی متغیرهایها یا مقوله میان چندگانه و پیچیده روابط الگوی طراحی برای تفسیری، روشی ساختاری مدلسازی
( گراییاثبات) انهگرایتجربه پارادایم به مربوط قیدوبندهای الگو این در. است رد کیفی و تفسیری یا اکتشافیبا رویک
 با که ندهست آن از ترپیچیده بسیار انسانی و اجتماعی هایپدیده که است آن دیدگاه این زیربنایی منطق. ندارد وجود

 دگانهچن و پیچیده روابط مطالعه برای این روش بنابراین. پرداخت آنها به بتوان آماری و علمی هایروش از استفاده
 ناصرع روابط هم روش این از حاصل الگوهای. است مناسب بسیار مدیریتی و اجتماعی هایپدیده زیربنایی هایمقوله

 وشر این دهد.می نشان را متغیرها وابستگی و قدرت میزان هم و کندمی بندی سطح را عناصر هم کند،می مشخص را
 تغیرهام وابستگی-نفوذ قدرت نمایش برای مقادیر از هم کندمی ترسیم را ذهنی الگوهای هم زیرا دارد آمیخته ماهیتی
 این جامعه. شودمی تعیین خبرگان انتخاب هایروش براساس تفسیری ساختاری مدل نمونه حجم. کندمی استفاده
 شکیلت یا برفی گلوله روش هدفمند، گیرینمونه مانند هاییروش از استفاده با و دهندمی تشکیل خبرگان را روش

 بین وابطر شناساییبه  تفسیری پارادایم براساس ساختار تحلیل نوع اینشود. می پیدا دست آنها به خبرگان پنل
 ناساییش هب بتداا تفسیری ساختاری مدل طراحیپردازد. برای می پیچیده و چندوجهی پدیده یک زیربناییهای قولهم

این  نبی ارتباطبررسی و در قالب یک مدل ارائه کننده  عوامل این بین روابط سپس وشود پرداخته می مؤثر عوامل
 کی مطالعه مورد پدیده زیربنایی هایشاخص شناسایی از پسمراحل کار به این نحو است که  رائه خواهد شد.اعوامل 
ها طراحی دادهآوری جمعای برای پرسشنامهو به مثابه  93-8 مانند جدول موجود هایشاخص از n×n مربع ماتریس

 . تا()حبیبی، بیشود می
 تفسیری-سازی ساختاریمربوط به مدل 0×0. یک نمونه ماتریس 49-8جدول 

 4شاخص 9شاخص 2شاخص 7شاخص هاشاخص
     7شاخص 
     2شاخص
     9شاخص
     4شاخص

                                                           

1.  Interpretive Structural Modelling (ISM) 



 

 

 ۲۲۲ مرجع پژوهش

 حالت چهار از استفاده با آنها مقایسه و مطالعه هایشاخص و ابعاد از SSIM یا 7ساختاری خودتعاملی ماتریس     
 و بندیجمع حاصله اطالعاتسپس شود. می تکمیلمربوطه  متخصصین و خبرگان و توسط تشکیل مفهومی روابط

های آمار روشمبنای بر  سازیمدلاین روش  خواهد شد. منطق تشکیل نهایی ساختاری خودتعاملی ماتریس
 د. کنمی استفاده 41-8است. این روش از نمادهایی به شرح جدول  هافراوانی در «مد»مانند  اپارامتریکن

 . نمادهای مورد استفاده برای خودتعاملی ساختاری 01-8جدول 
V A X O 

 عدم وجود رابطه رابطه دو سویه تأثیر دارد. iبر  jمتغیر  تأثیر دارد. jبر  iمتغیر 

 زادر ادامه شود. میشکل داده  ساختاری خودتعاملی ماتریسمعرفی شده و  مادهایعلی بر اساس ن الگوی روابط     
  2«دریافتی سماتری»ماتریسی بنام دستبه یک و صفر ارزشی دو ماتریس یک به ساختاری خودتعاملی ماتریس تبدیل

 یک عدد از V و  X عالئم جای به یخودتعامل ماتریس سطر هر در دریافتی ماتریس استخراج برای. ایجاد خواهد شد
 حلیلت است. سپس برای «اولیه دریافتی ماتریس»، ماتریساین . شودمی استفاده صفر عدد از  O و A عالئم جای به و

 قطر و شودمی گرفته نظر در 7 و 1 روابط مدلسازی در. شوددر نظر گرفته می «9 تا 1 بین» روابط شدت ساختاری
 طراحی هثانوی ماتریس باید شد تبدیل یک و صفر ماتریس یک به ماتریس آنکه از بعد. گیردیم قرار 7 برابر اصلی
 B و شود B به منجر A اگر که معنا این به. شود کنترل ثانویه روابط باید اطمینان برای دریافتی ماتریس یک در. شود

 دهش لحاظ مستقیم اثرات باید ثانویه ابطرو براساس اگر یعنی. شود C به منجر A باید صورت این در شود C به منجر
 مدلع این نو داد. در نشان نیز را ثانویه رابطه و شود تصحیح جدول باید باشد نیفتاده اتفاق این عمل در اما باشد
 بهتری رکد داد و نشان خوبیرا به مختلف سطوح معیارهای ارتباط و معیارها بین تأثیرگذاری و متقابل توان روابطمی

تأکید  عناصری بر تعداد« نفوذ قدرت» 2-8در رابطه با آن موضوع خاص ایجاد کرد. در شکل  گیریتصمیم ایاز فض
 .تا()حبیبی، بی دهستن ام i عنصر بر اثرگذار عناصر تعداد «وابستگی میزان»گذارد و می تأثیر آنها بر امi عنصر دارد که

 
 . نمودار قدرت نفوذ وابستگی 2-8شکل 

                                                           

1.  Structural Self-Interaction Matrix (SSIM) 
2.  Reachability matrix 



  

 

 

 هاوتحلیل یافتهمبانی تجزیه ۲۲۵

 مجموعه و هاخروجی مجموعه باید ISM تفسیری ساختاری مدل در معیارها بندیسطح و روابط عیینت برای     
اثرپذیر از آن  معیارهای و معیار خود شامل هاشود. خروجی استخراج دریافتی ماتریس از معیار هر برای هاورودی

وجی خر مجموعه تعیین از پس هستند. آن برر اثرگذا معیارهای و معیار خود شاملنیازها یا پیش ها. ورودیخواهند بود
در سطح اول و  مجموعه دو اشتراکدارای  متغیرمقوله یا  اولین. کرد حسابرا  مجموعه دو اتاشتراکو ورودی باید 

 و شده فحذ عناصر این اول، سطح هایشاخص شناسایی از پس گیرد. عنوان بیشترین تأثیرپذیر در مدل، قرار میبه
خواهد  داپی ادامه هاشاخص تمامی حذف تا فرایند این. کندمی پیدا ادامه نیازپیش و دستیابی مجموعه همحاسب فرایند

 برای 47-8شرح جدول به روش دو به شود استفاده تفسیری-ساختاری مدلسازی برای خبره چند دیدگاه از کرد. اگر
 شود.می استفاده خودتعاملی ماتریس به رسیدن

 تفسیری بر اساس دیدگاه چند خبره -سازی ساختاریمدل های. روش00-8جدول 
 توضیح روش ردیف

 همفکری یکدیگر و مشورت با تکمیل ماتریس خودتعاملی ساختاری توسط خبرگان اجماع 7

  نهایی نظر عنوان به اکثریت انتخاب نظر (مد) فراوانی 2
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 مبانی بحث و نتیجه گیری

9 

 وهشهای پژیری روی یافتهگهدف کلی: آشنایی با مبانی بحث و نتیجه

 اهداف یادگیری
 گیریآشنایی با مفهوم بحث و نتیجه 
 های بحث روی نتایجآشنایی با روش 

 هاآشنایی با چگونگی بیان محدودیت 

 آشنایی با چگونگی ارائه پیشنهادها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 ۲۲۶ مرجع پژوهش

 مقدمه

« یریگونتیجهبحث»ها ها و رسیدن به نتایج یا پاسخ سؤاالت پژوهش، پژوهشگر روی آنیل دادهوتحلپس از تجزیه
 گیری و ارائه پیشنهادها پرداخته خواهد شد. ترین مالحظات برای بحث، نتیجهانجام دهد. در این فصل به مهم

 
 گیری  ونتیجه. مفهوم بحث9-0

ود و هیچ شاشاره می« یا کیفی کمّیهای وتحلیل دادهتجزیه»یج حاصل از صورت کلی به محتویات و نتاها بهدر یافته
ای قبلی صورت هها تفسیر و مقایسه با یافتهها وجود ندارد؛ اما در قسمت بحث روی نتایج یافتهواستداللی از یافتهبحث

باید  «گیریونتیجهبحث»مت ها به ارائه صرف نتایج پرداخته خواهد شد اما در قسگیرد. درواقع در قسمت یافتهمی
ادبیات »ه با ها چگونها نشان داد که آنبنابراین باید با تمرکز روی نتایج یافتهشود. بیان « معنا، مفهوم و اهمیت نتایج»

گیری یجهنت»مرتبط خواهند شد. در ادامه باید به کمک مبانی نظری، یک « مبانی نظری»و « سؤاالت پژوهش»و « پیشینه
 داشت. « نتایج پژوهش»شده روی های انجامحثاز ب« کلی
معرفی  ارائه کرد. همچنین باید با« پیشنهادهای کاربردی»باید بر اساس نتایج مشخص، « گیریونتیجهبحث»در ادامه      

ترین به دیگر پژوهشگران ارائه داد. این موارد مهم« پیشنهادهای پژوهشی»ها ، بر اساس آن«های پژوهشمحدودیت»
 کنند. ها را از مجموعه کل گزارش مطالعه میهای هر پژوهش هستند که بسیاری از افراد، تنها همین قسمتسمتق

افراد  شود. بسیاری ازدر فصل پایانی یا پنجم ارائه می« گیریونتیجهبحث»عنوان « هاها و رسالهنامهپایان»در اغلب      
ارائه « ریگیونتیجهبحث»ها و سپس وار از دیگر فصلکلیاتی خالصهروی این فصل تأکید دارند زیرا در این فصل 

سی شنامسئله، اهداف، شکاف پژوهشی، مبانی نظری و روش»شامل « خالصه پژوهش»شود. برای این منظور ابتدا می
شود می ثشود. این جامعیت در نگارش باعنوشته می« گیریونتیجهبحث»و در ادامه « هاخالصه یافته»، سپس «منتخب

گیرند.  قرار« گیریونتیجهبحث»تا خواننده با مرور این فصل در جریان سریع جزئیات پژوهش و بخش مهم آن یعنی 
کلیات، »مرور کوتاهی از را عیناً تکرار کرد بلکه باید به« نامه یا رسالهپایان»برای این منظور نباید موارد فصول قبل 

ال های کلی و روشن در مسیر سؤسازی باید با ارائه بیانیهپرداخت. این خالصه« هاشناسی و یافتهمبانی نظری، روش
پردازد )شونا، سازی مفاهیم میبه معرفی عبارات آغازگر برای بیان کلی و خالصه 7-3اصلی پژوهش باشد. جدول 

2173)7. 
 ها ان یافتهسازی مفاهیم پایه، مسئله و بی. عبارات آغازین برای بیان کلی و خالصه0-9جدول 

 عبارت ردیف
 دهد که ...نتایج نشان می 7
 دهد که رابطه بین ...مطالعه نشان می 2
 کند  که ...وتحلیل تأیید میتجزیه 9
 دهد که ...اطالعات نشان می 4

                                                           
1.  Shona 
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ر گدشوارتر از دی« گیریونتیجهبحث»ویژه دانشجویان، نگارش بخش برای بسیاری از پژوهشگران جوان و به     
 ها است.قسمت

 
 . چگونگی بحث کردن9-2

به یک  7-3توان از الگوهای متفاوتی استفاده کرد. شکل برای بحث کردن و نظر دادن درباره موضوعات مختلف، می
 نمونه ساده اشاره دارد. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 های یک پژوهش. الگوی انجام بحث روی یافته0-9شکل 
گیری مورد تأکید ها برای نتیجهبا توجه به نوع یافته 2«آوریبرهان»و  7«تبیین»نوع مباحثه در الگوی مورداشاره، دو      

شود. مطرح می گیریعنوان نتیجهها بههای نمایان شده از یافتهگیرد. در مباحثه تبیینی، دلیل ظهور برخی واقعیتقرار می
-واقعیت موردنظر ایجاد شود. در مباحثه برهان« راییچگونگی و چ»در این نوع مباحثه تالش بر آن است تا درکی از 

ود. شگیری مطرح میعنوان نتیجهها بهآوری، شواهد و مستنداتی برای طرح نظر و ادعای ایجادشده بر اساس یافته
علت »شده است. در مباحثه تبیینی با ارائه هدف این نوع مباحثه ایجاد گفتمانی برای باورپذیری صحت ادعای مطرح

تا(. این الگوهای بحث به ، بی9است )مایس« شواهد مبنی بر ادعا یا نظر»و در نوع دوم تأکید بر ارائه « عامل واقعیت یا
های خود یا کشف ساختار علّی واقعیات مرز دانش و ایجاد کنند تا با ارائه شواهد برای دیدگاهپژوهشگر کمک می

ور طتوان هر دو را بهکار برد و گاهی میوها را درباره یک یافته بهتوان هر یک از الگتفاهم را گسترش دهد. گاهی می
ر شود. فردی بنام علی دزمان استفاده کرد. برای درک بیشتر این مفاهیم موارد با یک مثال ساده توضیح داده میهم

ضر محل قرار حا انتظار فرد دیگری بنام عرفان برای یک قرار مالقات قبلی است و عرفان پس از یک ساعت هنوز در
ه شکل ب« تبیینی»یا « برهان آوری»صورت تواند یا بهگیری علی از تأخیر عرفان مینشده است. حال بحث و نتیجه

 باشد.  2-3جدول 

 

                                                           
1. Explanation  
2. Argument   
3. Mayes 

گیرینتیجه استدالل  

 مباحثه

 تبیین
 بیان علت برای معرفی یک واقعیت یا نتیجه

 برهان
 ارائه شواهد برای معرفی یک ادعا یا نتیجه
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 آوری یا تبیینیای از بحث در شکل برهان. نمونه2-9جدول 
 بحث انواع ردیف

 ده است؛ زیرا یک ساعت تأخیر دارد. عرفان احتماالً قرار مالقات را فراموش کر آوریبرهان 7
 عرفان برای قرار مالقات یک ساعت تأخیر دارد زیرا قرار را فراموش کرده است. تبیینی 2

کند که عرفان قرار مالقات را فراموش کرده است و مدرک او برای آوری، علی ادعا میدر بحث به روش برهان     
ند که عرفان کاست. در بحث به روش تبیینی علی این واقعیت را خاطرنشان میساعته عرفان گیری، تأخیر یکاین نتیجه

د را برای این واقعیت پیشنها« فراموش کردن عرفان»برای قرار مالقات یک ساعت دیر کرده است و علت خاصی یعنی 
واهی ؛ برای نمونه دود گبا هم رابطه متقابل دارند« آوریبرهان»و « تبیینی»کند. باید توجه داشت که دو روش بحث می

شود. اگرچه این رابطه همیشه آشکار نیست اما وجود دارد. سوزی باعث ایجاد دود میسوزی است زیرا آتشبر آتش
تأکید  «عنوان شاهدی برای فراموشی قرار مالقاتتأخیر عرفان به»آوری بر در مثال قبلی بحث علی با رویکرد برهان

ا(. در تتأکید شد )مایس، بی« عنوان علت تأخیر اوفراموشی عرفان از قرار مالقات به» شد اما در بحث تبیینی علی بر
 توان به این شرح دنبال کرد: گیری را میمجموع محور اصلی بحث و نتیجه

  های خود با نتایج پژوهش مشابهتشابه و تفاوت یافتهبررسی 
 آوری کند در این فصل اطالعات های بیشتری را جمعوهش، پژ«بررسی ادبیات پیشینه»فصل دوم و  هرچقدر پژوهشگر در

 بیشتری برای مقایسه خواهد داشت. 

  ها های پژوهش و ارائه دالیل و تشریح چرایی دستیابی به این یافتهتوضیح یافته 

 ای خود دفاع کند.هیافتهکننده آن را توضیح و از ای تائید یا رد شود، پژوهشگر باید با دلیل قانعها، فرضیهاگر بر اساس یافته 

های خود باید بحث کند و کاربرد این الگوها در ها این است که پژوهشگر درباره یافتهنکته کلیدی در پژوهش      
 بیان علت یا شواهد تأییدکننده یک ادعا باید مبتنی بر مبانی نظری مناسب باشد. 

 
 گیریمالحظات نگارش بحث و نتیجه. 9-4

توان به دو نوع اصلی آن اشاره می 9-3وجود دارد که در شکل « گیریبحث و نتیجه»برای نگارش  الگوهای مختلفی
 کرد. 

 گیری. الگوهای اصلی در نگارش بحث و نتیجه4-9جدول 
 توضیح انواع ردیف

شده و در انتهای آن  ها بحثصورت جدا از هم، به این صورت که ابتدا روی یافتهگیری بهنوشتن بحث و نتیجه ارائه جداگانه  7
 شود.گیری کلی ارائه مینتیجه

 شود. هم ارائه میگیری آنگیری با هم، به این صورت که پس از هر بحث نتیجهنوشتن بحث و نتیجه زمان ارائه هم 2

ایج تداشت. یعنی ارزش ن« وتحلیل مناسبی از نتایج پژوهشتجزیه»برای انجام بحث باید . نگارش بحث: 9-4-0     
مقایسه کرد. درواقع پس از « مبانی نظری»یا « هانتایج دیگر پژوهش»خوبی درک شود تا بتوان آن را با پژوهش به

ا نتایج ها را بو آن« قضاوت»ها و مشخص شدن نتایج پژوهش، پژوهشگر باید درباره این نتایج وتحلیل یافتهتجزیه
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 4-3دول توان از سؤاالتی به شرح جسیر کند. برای نوشتن بحث میمقایسه یا تف« مبانی نظری»یا « دیگر پژوهشگران»
 استفاده کرد. 

 ترین سؤاالت برای نگارش بحث. مهم0-9جدول 
 سؤاالت  ردیف

 های پژوهش چه معنایی دارند؟یافته 7
 های پژوهش چه ارزش و اهمیتی دارند؟ یافته 2
 ها دارند؟ ای دیگر پژوهشههای پژوهش چه شباهت یا تفاوتی با یافتهیافته 9
 ها چیست؟ های دیگر پژوهشهای این پژوهش با یافتهدالیل احتمالی پژوهشگر برای همسویی یا تفاوت یافته 4
 ها، دلیل احتمالی چیست؟ در صورت پشتیبانی با مبانی نظری یا تضاد با آن 5

ج چگونه ها یا نتایکه نشان دهد یافتهنحویص کرد؛ بهطور دقیق و روشن مشخمعنای نتایج را باید برای مخاطب به     
ژوهش های پها را مشخص کرد. اگر یافتهدهند. در ادامه باید نتایج غیرمنتظره و اهمیت آنبه سؤاالت پژوهش پاسخ می

ش با ههای پژوکند. اگر یافتهها اضافه میها همسو است، باید مشخص کرد که چه چیزی به آنبا نتایج دیگر یافته
ها تفاوت دارد باید مشخص کرد که دلیل احتمالی آن چیست. همچنین باید مشخص کرد که های دیگر پژوهشیافته

ای هدر صورت تأیید یا تضاد با مبانی نظری خاص، دلیل احتمالی چیست. باید دقت کرد که بحث فقط روی یافته
 گیرد.  های پژوهش صورتو گمان با پشتیانی یافته شده در فصل مربوطه باشد و هرگونه تفسیر، حدسپژوهش ارائه

« اهساختار مشابه بخش یافته»یا « ها یا سؤاالت پژوهشفرضیه»، «درباره موضوعات کلیدی»توان بحث را می     
وان با تتوان با برجسته کردن نتایج مهم یا غیرمنتظره شروع کرد. برای این منظور میدهی کرد. همچنین میسازمان

 آغاز کرد. 5-3التی به شرح جدول جم
 ها  های تأکیدی برای بحث روی نتایج یافته. عبارت5-9جدول 

 عبارت ردیف
 این نتایج بر اساس شواهد موجود ... 7
 نتایج در تعارض با نظریه ... 2
 این آزمایش بینش جدیدی راجع به رابطه بین ... 9
 که ...یاین نتایج را باید موردتوجه قرار داد وقت 4
 کند. ها به درک روشنی از.... کمک میاین یافته 5
 دهد که...های قبلی روی ... متمرکزشده است، این نتایج نشان میکه پژوهشدرحالی 6

ده اشاره کرد. شگیری باید به پیامدهای احتمالی نتایج با توجه به بحث انجامدر نتیجهگیری: . نگارش نتیجه9-4-2
ر تفسیرهای شخصی باید به دستاورد یا سهم کار پژوهشی در پیشرفت علمی اشاره کرد. بنابراین باید با یعنی عالوه ب

ها، ماهیت دستاوردهای پژوهش را مشخص کرد. یعنی به نتایجی اشاره کرد که دستاوردی ارائه شفاف فواید و مزیت
ید معانی و مفاهیم دستاوردهای پژوهش را نوعی در پیشرفت علمی آن حوزه نقش داشته است. بامثبت داشته یا به

اهد های خود را تبیین کند. تکیه بر شوبیان کرد. پژوهشگر باید با ارائه شواهد و استدالل مناسب یافتهکامالً روشن
های یریگهای پژوهشگر و جهتکند. در این قسمت اندیشهگیری مؤثرتر کمک میمعتبر و استدالل مناسب به نتیجه

شده است، در این قسمت باید با های گزارش پژوهش وجود دارد. چنانچه مدلی ارائهیشتر از سایر قسمتعلمی او ب
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که یک نظریه علمی نقد یا تنقیح شده باشد، در های اساسی مدل توضیح داده شود. درصورتیمباحث مستدل، ویژگی
(. 7931اده، زرا اعالم کند )قربانی و حسنصورت صریح و مستدل نظر نهایی خود گیری نویسنده باید بهقسمت نتیجه

ین خروجی ترعنوان جان کالم و مهمشود، بهترین پیشنهاد پژوهشگر حداکثر در یک پاراگراف و بههمچنین پیشنهاد می
ژوهش های پپژوهش به خواننده ارائه شود. البته پیشنهادهای کاربردی در بخش جداگانه و مستقلی، پس از محدودیت

 شوند. ها ارائه میترین آنها یا مهمهر یک از یافته و بر اساس
 
 های پژوهشبیان محدودیت. 9-0

ای هتوانند بیان کنند. باید محدودیتها و نتایج چه چیزی را نمیها بر این امر تأکید دارند که این یافتهمحدودیت
های خاص خود را دارند. هر پژوهش دیتها نیز محدوها را معرفی کرد. حتی بهترین پژوهشپژوهش را پذیرفت و آن
های خاص خود را داشته باشد؛ بنابراین پژوهشگر باید در گزارش کار علمی خود به این ممکن است محدودیت

های آن را دارد بداند پژوهشگر تحت چه برداری از این گزارش و یافتهها اشاره کند تا اگر کسی قصد بهرهمحدودیت
تواند شامل گستردگی جامعه آماری، نبودن ابزار مناسب ها میا رسیده است. این محدودیتهشرایطی به این یافته

گیری، کمبود منابع و پیشینه پژوهشی، سوگیری در انتخاب گروه نمونه، ناتوانی پژوهشگر در کنترل متغیرهای اندازه
دهندگان و هر ی مسئولین و پاسخهایی نظیر امکانات کم مالی، محدودیت زمانی، عدم همکارناخواسته و محدودیت

تواند در نتایج نهایی یک پژوهش اثرگذار باشد. باید توجه داشت که پژوهشگر باید از ارائه محدودیت دیگری که می
ن جستجوی الزم به کمبود منابع علمی در کارشان وها ناصحیح پرهیز کند. برای نمونه برخی دانشجویان بدمحدودیت
 کنند. اشاره می

و  نشدهبینیموانع پیش»یا « شناختی خاصهای روشگزینه»، «طرح کلی پژوهش»تواند ناشی از محدودیت می     
ژوهشی طور مستقیم به اهداف پهایی را بیان کرد که بهباشد. فقط باید محدودیت« شده در طول فرایند پژوهششناسایی

ها حلیل دادهوتآوری یا تجزیهد. برای نمونه اگر هنگام جمعمرتبط باشند یا در دستیابی به اهداف پژوهش اثرگذار باشن
وان در تهای رایج در این خصوص را میمشکلی ایجاد شد، باید آن را و اثرش را بر نتایج توضیح داد. برخی از نمونه

 مرور کرد.  6-3جدول 
 ها در پژوهش  . برخی محدودیت6-9جدول 

 موارد ردیف
 نتایج به دلیل ... پذیریمحدودیت در تعمیم 7
 متأثر شدن پایایی یا قابلیت اطمینان داده از .... 2
 های موجود ...تأیید نشدن نتایج در سطح مورد انتظار با توجه به کمبود داده 9
 شده تحت تأثیر ....قرار گرفتن روش پژوهش انتخاب 4
 فراتر بودن هدف از محدوده موردمطالعه به دلیل ... 5
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در  های موجودمحدودیت»اعتبار پژوهش را به چالش کشید. « طرح محدودیت اضافی و غیرضرور»نباید با  البته    
 منظور تکمیل پژوهشبه دیگر پژوهشگران به« انواع پیشنهادهای پژوهشی»ترین بخش برای ارائه اصلی« پژوهش

 شده است. انجام
 
 . ارائه پیشنهادها 9-5

مطالعات تکمیلی بر اساس »یا « چه اقدامات عملی بر اساس نتایج»کرد که در انتهای این بخش باید مشخص 
ارائه  1-3به شرح جدول « پژوهشی»و « کاربردی»توان انجام داد. این موارد در قالب پیشنهادهای می« هامحدودیت

 شوند.  می
 . انواع پیشنهادها 1-9جدول 

 توضیح  انواع ردیف
 «  حل مشکل، رفع مسئله، بهبود اوضاع موجود و امثال آن»منظور ر اساس نتایج و بهپیشنهادهای اجرایی ب کاربردی  7
 منظور انجام کارهای نشده یا تکمیلی  های پژوهشگر بهپیشنهادهایی برای دیگر پژوهشگران بر اساس محدودیت پژوهشی 2

 
 . پیشنهادهای کاربردی9-6

 شوند. برایهم معرفی می« پیشنهادهای برخاسته از پژوهش»ان های پژوهش با عنوپیشنهادهای کاربردی در گزارش
نوشتن آن پژوهشگر باید بر اساس هر یافته و بحثی که روی آن انجام داده است یک یا چند پیشنهاد کاربردی را برای 

ه یافته باید بارائه دهد. به این منظور ابتدا « بهبود وضع موجود»یا « پاسخ سؤال»، «حل مشکل»، «رفع مسئله یا چالش»
. از اجرا و اقدام عملی باشدمشخص اشاره و سپس پیشنهاد کاربردی برای آن ارائه کرد. این نوع پیشنهادها باید قابل

ند. توصیه بر کها نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام میاشتباهات رایج در این بخش آن است که دانشجو بدون توجه به یافته
به هر یافته مشخص، پیشنهاد کاربردی خود را مطرح کند. هر چه پیشنهاد از تازگی و آن است که دانشجو با اشاره 

عنصر بدیع بودن برخوردار باشد، ارزش آن بیشتر است. برای این منظور در پاسخ به ارائه برخی پیشنهادهای کاربردی 
« یرخ»اگر پاسخ «. را ارائه داد؟ شد، چنین پیشنهادیآیا بدون انجام پژوهش نمی»توان این سؤال را مطرح کرد که می

 و همراه با ارائه یک دلیل منطقی باشد، آن پیشنهاد دارای ارزش الزم خواهد بود. 
صول باشد. پیشنهادی که مح« با اساس علمی»و « مرتبط با موضوع»، «های پژوهشبر اساس یافته»پیشنهاد باید از      

گر ای برای یک کار پژوهشی دیتواند ایده. این نوع پیشنهادها میتخیل یا قضاوت شخصی است، پایه و اساسی ندارد
 باشد. 

 
 . پیشنهادهای پژوهشی9-1

یی پیشنهادها»یا « های آتیپیشنهادهایی برای پژوهش»های پژوهش اغلب با عنوان این نوع پیشنهادها نیز در گزارش
ر نشده دها یا کارهای انجامر اساس محدودیتشود. برای آن پژوهشگر باید بنیز مطرح می« برای سایر پژوهشگران

اندازه کافی پژوهش، به دیگر پژوهشگران پیشنهادهایی را برای پژوهش تکمیلی ارائه دهد. پیشنهادهای پژوهشی باید به
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ها را برای ادامه این پژوهش و انجام مطالعات مشابه ترغیب توجه باشند تا آنبرای دیگر پژوهشگران جذاب و قابل
های پژوهش خود، . از اشتباهات رایج در ارائه این نوع پیشنهادها آن است که دانشجو بدون توجه به محدودیتکند

شود که پژوهشگر با اشاره به محدودیت یا کند. برای رفع این چالش، پیشنهاد میاقدام به ارائه پیشنهاد پژوهشی می
 د.      چالش پژوهشی خود، هر پیشنهاد جدید پژوهشی را ارائه کن
 

 گیری گزارش پژوهشونتیجه. ارزیابی بخش بحث9-8
ت کنترلی توان از فهرسنامه و رساله میهای پژوهشی مانند پایانگیری گزارشونتیجهبرای ارزیابی کیفیت بخش بحث

 استفاده کرد.  8-3به شرح جدول 
 پژوهش گیری یک گزارش ونتیجه. فهرست کنترل ارزیابی کیفیت بخش بحث8-9جدول  

 خیر بله های کنترلگویه ردیف
   شده است؟شناسی ارائهآیا خالصه پژوهش یا مسئله، مبانی نظری کلیدی و روش 7
   شده است؟طور خالصه ارائهها بهترین یافتهآیا مهم 2
   آیا نتایج در رابطه با اهداف پژوهش موردبحث و تفسیر قرار گرفته است؟ 9
   شده است؟دالل مناسب استفادهآیا در بحث از است 4
   ها با ادبیات پیشینه و مبانی نظری به شکل مناسبی تفسیر شده است؟آیا یافته 5
   شده است؟ها با دیگر نتایج ارائههای یافتهها یا ناهمسوییآیا دالیل احتمالی همسویی 6
   شده است؟ین پیشنهاد ارائهترین یافته و بهترگیری کلی از بحث با تأکید بر مهمآیا نتیجه 1
   شده است؟های پژوهش با منطق مناسب ارائهآیا محدودیت 8
   شده است؟آیا پیشنهادهای کاربردی مناسب ارائه 3
   شده است؟های پژوهش ارائهآیا پیشنهادهای پژوهشی بر اساس محدودیت 71
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 هدف کلی: آشنایی با فرایند اجرای پژوهش آزمایشی

 اهداف یادگیری
   آشنایی با مفهوم و انواع پژوهش آزمایشی 
 های پژوهش آزمایشی  آشنایی با انواع طرح 

 یگیری در پژوهش آزمایشآشنایی با مالحظات نمونه 

 های آزمایشیآوری و تحلیل دادهآشنایی با مالحظات جمع 

 ها در پژوهش آزمایشیآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه

ژوهشی های پشود. طرحکاری و آثار آن بر متغیر یا متغیرهای دیگری بررسی میدر پژوهش آزمایشی یک متغیر دست
تواند روابط علی یا سببی را نشان دهد. در این فصل به معرفی کامل روش پژوهش آزمایشی پرداخته خواهد دقیق می

 شد. 
 

 . مفهوم روش پژوهش آزمایشی01-0
شیمی،  فیزیک،»شود، روشی رایج در علوم مختلفی چون به آن روش پژوهش تجربی هم گفته می پژوهش آزمایشی که

ترین راهبرد متمایزکننده پژوهش است. مهم« های علوم انسانیشناسی و برخی رشتهشناسی، پزشکی، روانزیست
ه است. یرات آن بر متغیر وابستکاری متغیر مستقل و بررسی نتیجه تغیها، امکان دستآزمایشی از دیگر انواع پژوهش

رد. در گیمیان دو یا چند متغیر مورداستفاده قرار می« علت و معلولی»منظور برقراری رابطه روش پژوهش تجربی به
های پژوهش تجربی موردتوجه قرار ها با استفاده از انواع طرحها یا بین آزمودنیها در آزمودنیاین رویکرد تفاوت

دیگر در پژوهش آزمایشی یا تجربی، آثار متغیر مستقل بر متغیر وابسته موردبررسی قرار خواهد تعبارگیرد.  بهمی
رد تواند تأثیر آن را بر روی متغیر دیگر برآوشود که میگرفت. گاهی پژوهشگر تا حدی قادر به کنترل یک متغیر می

 اجرا خواهد بود. قابل 7-71شرح جدول  کند. روش پژوهش آزمایشی بر اساس شرایط پژوهشگر از سه مسیر اجرا به
 . انواع مسیر اجرای پژوهش آزمایشی 0-01جدول 

 توضیح  انواع ردیف
آزمایشی کامل  7

 7یا حقیقی
 کاری متغیر مستقل، انتخاب تصادفی نمونه و استفاده از دو گروه شاهد و کنترلشرط، دستشرط تحقق سه پیشبه

 شرط دیگر تجربی کاملکاری متغیر مستقل و یکی از دو پیششرط دستپیششرط تحقق دو به 2نیمه آزمایشی 2
 کاری متغیر مستقل شرط دستشرط تحقق تنها پیشبه 9پیش آزمایشی 9

       

 . فرایند اجرای پژوهش آزمایشی01-2
 را دنبال کرد.  2-71برای اجرای پژوهش آزمایشی باید مراحلی به شرح جدول 

 اجرای پژوهش آزمایشی. فرایند 2-01جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 بیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش و انتخاب طرح مناسب آزمایش طراحی پژوهش 7
 گیری بر اساس طرح پژوهش منتخبنمونه گیرینمونه 2
 ها همراه با دستکاری متغیر مستقل و ثبت تغییرات متغیر وابسته  آوری دادهجمع هاآوری دادهجمع 9
 استفاده از انواع روش تحلیل یافته بر اساس طرح پژوهش آزمایشی منتخب  هاتحلیل یافته 4
 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

                                                           
1. True Experimental 
2. Quasi Experimental 
3. Pre Experimental 
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آزمایشی و طرح آزمایشی « کامل یا نیمه یا شبه»شود، انتخاب نوع روش طور که در فرایند اجرا مشاهده میهمان     
 اسب بسیار مهم است.  متن
 

 . روش پژوهش آزمایشی کامل01-4
شوند. در بندی میصورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل دستهها بهدر روش آزمایش حقیقی یا کامل، آزمودنی

هایی مانند: طرح توان به نمونهشود. درباره این طرح میکاری میگروه آزمایشی یا تجربی، متغیر مستقل دست
آزمون یا آزمون نهایی با گروه تجربی و طرح چهار گروهی آزمون گروه کنترل، طرح استفاده از پسپس -آزمونیشپ

کت آزمون شرآزمون گروه کنترل، هر دو گروه تجربی و کنترل در پیشپس -آزمونسالومون اشاره کرد. در طرح پیش
شود. گیرد و گروه کنترل از تأثیر آن دور نگاه داشته میار میکاری قرکنند. اما تنها در گروه تجربی متغیر مورد دستمی

ای هآید و هرگونه اختالف بین گروهآزمون به عمل میکاری از هر دو گروه تجربی و کنترل پسدر پایان دوره دست
 شود.  شده نسبت داده میکاری اعمالتجربی و کنترل به دست

آموزان با انتخاب تصادفی، تأثیر محتوای یک فیلم آموزش ریاضی بر از دانشبرای نمونه با استفاده از دو گروه      
گیرد. برای این منظور ابتدا میزان مهارت حل مسئله ریاضی دو گروه مهارت حل مسئله ریاضی مورد آزمون قرار می

یند. سپس بدیگر نمی بیند و گروهشود. سپس یک گروه فیلم آموزش ریاضی را میگیری میآزمون اندازهعنوان پیشبه
گیری دو گروه با هم مقایسه شود و نتایج اندازهگیری میبار دیگر میزان مهارت حل مسئله ریاضی دو گروه اندازه

ها نیز زمونآشود. اگر گروهی که متغیر فیلم آموزشی بر آن واردشده، از گروه دیگر باالتر باشد و در مقایسه با پیشمی
 توان با اطمینان نسبتاً باالیی به اثر فیلم آموزشی اشاره کرد. باشد، پس میدار این تغییرات معنی

 اجرا کرد.  9-71های مختلفی به شرح جدول توان در طرحپژوهش آزمایشی کامل یا حقیقی را می     
 های اجرای پژوهش آزمایشی کامل یا حقیقی . انواع طرح4-01جدول 

 مدل طرح انواع ردیف
 R         T1     X      T2 آزمون با گروه کنترلسپ-آزمونپیش 7

………………………. 
R         T2                T2 

 R          E       X      T1 آزمون با گروه کنترلپس 2
………………………. 
R          C        -        T2 

 چهار گروهی سالمون 9
 
 

R          T1      X      T2 
……………………….. 
R          T3        -       T4 
……………………….. 
R           -          X      T5 
………………………… 
R           -           -        T6 

ند توانند دو یا چعنوان عامل هستند که میمستلزم تحلیل دو یا چند متغیر مستقل به های فاکتوریلطرح 4
 سطح داشته باشند

 7منظور ازR ها است. ها یا گروهی از نمونهادفی نمونهانتخاب تص 

                                                           
1.Random 
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 7منظور ازT هایی که بعد از هر شود. شمارهها انجام میگیری است که روی نمونهآزمون، مشاهده یا اندازهT 
 شود.یا مشاهده استفاده می 2Oاز   Tجای گیری است. گاهی بهدهنده ترتیب انجام آزمون یا اندازهآید نشانمی

  منظور ازX شود. ها وارد یا اعمال میکاری متغیر مستقل یا مداخله آزمایشی است که بر نمونهستد 

 سولومون چهارگروهى طرح از استفاده
 ود و تقسیم گروه چهار به تصادفى روش به متجانس هاىهنگان استفاده از طرح چهارگروهی سالمون، آزمودنى     
 کنترل و آزمایش هاىگروه از یکى در سپس. شوندمى گرفته نظر در واهگ یا کنترل براى گروه دو و آزمایش براى گروه
 هاىگروه ههم از سپس. گیرندمى قرار مستقل متغیر تأثیر تحت آزمایش گروه دو در ادامه خواهد شد، برگزار آزمونپیش

 هاىروهگ نتایج مقایسه راىب. شودمى مقایسه طرفه دو واریانس تحلیل طریق از نتایج و آیدمى عملبه آزمون چهارگانه
 .شودمى استفاده کوواریانس تحلیل از شده، گرفته آزمونپیش هاآن از که شاهد و آزمایش

 

 . روش پژوهش نیمه آزمایشی01-0
نتخاب شوند اما این اها به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم میدر روش پژوهش نیمه آزمایشی یا نیمه تجربی آزمودنی

لیل دتر است؛ اما زمانی که بهگیرد. این روش از پژوهش آزمایشی کامل ضعیف، تصادفی صورت نمیمانند روش قبل
د. در شوعنوان گزینه اصلح مطرح میکنندگان امکان انتخاب تصادفی وجود ندارد، بهها یا شرکتمحدودیت آزمودنی

ن همه شرایط پژوهش فراهم نیست شدن به پژوهش آزمایشی کامل است اما چو این نوع روش پژوهش هدف نزدیک
ایی که هدف هشود. بیشتر پژوهشهای انتخاب تصادفی یا دو گروه آزمایش و کنترل رعایت میفرضتنها یکی از پیش

ها یافتن عوامل علّی در زندگی واقعی و شرایط حقیقی است و در حین اجرا تنها کنترل تعدادی از متغیرها مقدور آن
 گیرند. ر میاست، در این دسته قرا

 اجرا کرد.  4-71های مختلفی به شرح جدول توان در طرحپژوهش نیمه آزمایشی را می     

 های اجرای پژوهش نیمه آزمایشی . انواع طرح0-01جدول 
 مدل طرح انواع ردیف

 T1      X      T2                گروه کنترل نابرابر 7
………………………… 
               T1                 T2 

 -        R             T1     X های مجزاپس آزمون با نمونه-پیش آزمون 2
………………………… 
R              -         X        T2 

 E                         X        T1 آزمون با دو گروهپس 9
…………………………… 
C                                     T2 

 
 
 

                                                           
1.Test 
2.Observation 



  

 

 

 روش پژوهش آزمایشی ۲۵۲

 وش پژوهش پیش آزمایشی. ر01-5
های در روش پژوهش آزمایشی اساس کار بر کنترل و نظارت شدید از متغیرهای ناخواسته در مطالعه است. اما در طرح

آزمایشی مقدماتی یا پیش آزمایشی اصوالً کنترل و بازبینی این عوامل وجود ندارد. یا اگر وجود داشته باشد، بسیار 
آزمایشی فاقد دو عنصر اساسی الزم جهت دفع عوامل تهدیدکننده روایی درونی هستند.  های پیشناچیز است. طرح

است.  در آن « عدم استفاده از روش آرایش تصادفی»و « عدم حضور گروه کنترل مناسب»این دو عنصر شامل 
 شوند.  بندی نمیهای مختلف دستهشوند یا به گروهصورت تصادفی انتخاب نمیها بهآزمودنی

 اجرا کرد. 5-71های مختلفی به شرح جدول توان در طرحپژوهش پیش آزمایشی را می     
 های اجرای پژوهش پیش آزمایشی. انواع طرح5-01جدول 

 مدل طرح انواع ردیف
 X     T2                              آزمونپس 7

 T1       X        T2                آزمون یک گروهیپس-آزمونپیش 2

های زمانی یک گروه با یک یا چند متغیر سری 9
 گیری مکرر(مستقل )اندازه

T1  T2  T3  T4 X T5  T6  T7  T8 

 T1  T2  T3         X  T4  T5  T6 های زمانی دو یا چند گروهی سری 4
……………………………… 
T1  T2  T3         -   T4   T5  T6 

 

 نمونههای آزمایشی با . تشریح طرح01-6
های ارتباطی بر کارایی مهارت ارتباطی کارکنان یک سازمان پژوهشگری قصد دارد به بررسی اثر آموزش مهارت

   های ارتباطی پاسخ دهندخواهید تا به پرسشنامه سنجش مهارتبپردازد. طبق طرح، شما از افراد نمونه پژوهش می
)1 X(ربط برگزار کرده و از افراد نمونه را توسط مدرس ذی های ارتباطیروزه آموزش مهارت. حاال کارگاه یک

های ارتباطی . اثر کارگاه آموزشی مهارت)X 2(و بعد از برگزاری کارگاه، به پرسشنامه پاسخ دهند خواهید که دوبارهمی
 برای نمونه:  .)X -2 X 1(آیدبر روی کارکنان، از روی اختالف میانگین نمره بعد از کارگاه و قبل از کارگاه به دست می

 5/45های ارتباطی کارکنان، قبل از برگزاری کارگاه آموزشی برابر میانگین نمره مهارت 
 67های ارتباطی کارکنان، بعد از برگزاری کارگاه آموزشی برابر میانگین نمره مهارت 
 کرد:   توان با کم کردن دو عدد حساب های ارتباطی بر روی کارکنان را میاثر کارگاه آموزش مهارت 

45/5 =5/75-67 
های ارتباطی، صرفًا این احتمال وجود دارد که شما متوجه مواردی شوید که در آن احساس کنید که بهبود مهارت     

به دلیل برگزاری کارگاه آموزشی نیست. این احتمال وجود دارد که بهبود در اثر آشنایی با پرسشنامه باشد یا با 
شناسایی  های رفع این مشکل وها تغییر کرده باشند. یکی از راهها به یکدیگر، پاسخپاسخوانتقال تبعات احتمالی نقل

 است.  گروه کنترلهرگونه متغیر اثرگذار غیر از متغیر اصلی: استفاده از 
ه ها با هم استفادگر، از دو گروه با انتخاب تصادفی و مقایسه آندر طرح جدید و برای کنترل متغیرهای مداخله     
های ارتباطی برگزار ها کارگاه آموزشی مهارتگیرد )برای آنشود. یک گروه در معرض متغیر مستقل قرار میمی
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گیرد. لذا در این شرایط اثر سایر متغیرهای شود( و گروه دیگر )گروه کنترل( در معرض متغیر مستقل قرار نمیمی
این طرح  شوند. درها به یکدیگر، حذف میبعات احتمالی پاسخوانتقال تگر مانند آشنایی با پرسشنامه یا نقلمداخله
های ارتباطی کارکنان( در هر گروه، قبل از برگزاری کارگاه آموزشی)متغیر مستقل( گیری متغیر وابسته )مهارتاندازه

رگزار یگر بشود و برای گروه دآزمون(. در مرحله بعد، برای یک گروه کارگاه آموزشی برگزار میگیرد)پیشصورت می
ها های ارتباطی کارکنان در هر دو گروه سنجش و دادهشود. در مرحله سوم، دوباره از طریق پرسشنامه، مهارتنمی

 گر، اثر کارگاه آموزشی برتوان با اطمینان بیشتر و کنترل متغیرهای مداخلهآزمون(. حاال میشود )پسآوری میجمع
 گروه آزمایش یا آزمونعنوان تشخیص داد. در این طرح، گروه اول را اغلب بههای ارتباطی کارکنان را بهبود مهارت

گیریم و درنتیجه آن از آزمون میآزمون وارد کرده و بعد پسنامیم، چراکه متغیر مستقل را در آن و بعد از پیشمی
گر وجه به متغیرهای مداخلههای ارتباطی، بدون تآزمون، اثر کارگاه آموزشی مهارتآزمون و پساختالف میانگین پیش

 . )X -1 X 2(آید به دست می
دون شود و بزمان با گروه گواه یا آزمایش برگزار میآزمون، همعنوان گروه کنترل است که در آن پیشگروه دوم به     

ختالف میانگین دهیم. اآزمون را هم انجام میزمان پسهای ارتباطی )متغیر مستقل(، همبرگزاری کارگاه آموزش مهارت
. )X -3 X 4(کندآزمون، سهم متغیرهای مداخله کننده، غیر از متغیر مستقل در پژوهش را مشخص میآزمون و پیشپس

ای ارتباطی هتوانیم با دقت بیشتری نسبت به طرح قبل، اثر کارگاه آموزشی را در بهبود مهارتبنابراین با این طرح ما می
 کند. برای نمونه: تعیین می

 های ارتباطی کارکنان، قبل از برگزاری کارگاه آموزشی=گروه آزمون= میانگین نمره مهارت5/45  
 های ارتباطی کارکنان، بعد از برگزاری کارگاه آموزشی =گروه آزمون= میانگین نمره مهارت67
 های ارتباطی کارکنان)بار اول(= گروه کنترل = میانگین نمره مهارت42
 های ارتباطی کارکنان)بار دوم( انگین نمره مهارت= گروه کنترل= می43

 های ارتباطی بر روی کارکنان= اثر واقعی کارگاه آموزش مهارت 5/8(= 5/45-67) -(42-43)
 (. 7936دار آزمون کنید )قاسمی و همکاران، توانید، نتایج دو گروه را برای هرگونه اختالف معنیسپس شما می     

 
 از پژوهش آزمایشی. شرایط استفاده 01-1

 گیرد: های آزمایشی اغلب در موارد زیر در اولویت قرار میپژوهش
 دنبال روابط علی باشد. زمانی که پژوهشگر به 
 شود. مشاهده یک عامل که همیشه به آثار مشابه منجر می 

 دار بین متغیر مستقل و وابسته مشخص شدن یک رابطه بزرگ و معنی 

 کند. ها را فراهم میها و تشریح انواع علتبینی پدیدهامکان پیشروش پژوهش آزمایشی      
 
 



  

 

 

 روش پژوهش آزمایشی ۲۸۸

 . معیارهای الزم برای اثبات رابطه علت و معلولی در پژوهش آزمایشی01-8
معیارهای الزم برای اثبات رابطه علت و معلولی در پژوهش آزمایشی یا شرایط الزم برای اثبات رابطه علی در جدول   

 . شده استارائه 71-6
 . معیارهای الزم برای اثبات رابطه علت و معلولی در پژوهش آزمایشی6-01جدول 

 توضیح معیارها ردیف
 با تغییر متغیر مستقل، متغیر وابسته نیز تغییر کند. کوواریانس 7
 متغیر مستقل، قبل از تغییر متغیر وابسته اتفاق افتاده باشد. ترتیب زمانی  2
 دلیل متغیرهای دیگری، غیر از متغیر مستقل نباشد. تغییرات به جعلی نبودن  9

ه متغیر های مربوط بتوان از شیوه تحلیل کوواریانس استفاده کرد. در این شیوه دادهبرای مهار متغیر ناخواسته می     
نه توانایی ای نموگیرد. برآمده در مرحله قبل از اجرای آزمایش، در تحلیل نتایج مورداستفاده قرار میدستناخواسته و به

-پس»آمده از دستهای بهموردسنجش قرار داد و سرانجام نمره« آزمونپیش»های توان با نمرهپیشین کاربران را می
 (. 7931زاده، گیری و با کنترل متغیرهای ناخواسته در تحلیل نهایی دخالت داد )قربانی و حسنرا اندازه« آزمون
های پژوهشی با توجه به محورهایی به شرح یکرد پژوهشی و استفاده از انواع طرحها در این روبررسی تفاوت      

 گیرد. صورت می 6-71جدول 
 های پژوهشی . محورهای اصلی در پژوهش آزمایشی و ایجاد انواع طرح6-01جدول  

 توضیح  انواع ردیف
 هادنیبا تأکید بر دادن شانس مساوی در انتخاب هر یک از آزمو انتساب تصادفی 7
 های تصادفی در دو گروه آزمودنی و گواه تأکید بر همگن کردن انتخاب همتاکردن تصادفی 2
 برای مهار متغیر ناخواسته  تحلیل کوواریانس 9
 انتخاب یک گروه آزمودنی برای اجرای آزمایش و یک گروه برای کنترل   دو گروه کنترل و گواه 4

 
 . محل اجرای پژوهش آزمایشی01-9

شده )آزمایشگاه( یا در محیط طبیعی )میدانی( انجام توانند در شرایط کنترلهای آزمایشی میهای پژوهشنواع طرحا
کنندگان با آگاهی از های آزمایشگاهی این است که احتمال دارد، شرکتهای اصلی طرحشوند. یکی از چالش

ف آوری اطالعات از محیط طبیعی برطرتوان با جمعموردبررسی بودن رفتار متفاوتی داشته باشند. این مسئله را می
 (. 7937تر خواهد بود )جونز و گراتون، کرد. هرچند در این صورت، کنترل متغیرها سخت

 
 گیری در روش پژوهش آزمایشی. مالحظات نمونه01-01

یری گاست. در این رابطه تصمیم بسیار مهم« آزمایش و کنترل»ویژه در زمان استفاده از دو گروه ها بهگیری از گروهنمونه
نواع تواند از اگیری از جامعه موردبررسی میهای مختلفی قابل انجام است. نمونهها به شکلگیری از گروهبرای نمونه

یار گیری برای رسیدن به نتایج معتبر از آزمایش بسهای تصادفی و غیرتصادفی باشد. کاهش خطاهای نمونهگیرینمونه
ده با خطای شهای معرفیگیریشود تا با توجه به شرایط پژوهشگر، از انواع نمونهر این اساس تالش میحیاتی است. ب
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گیری و تعداد نمونه مکفی در طراحی منتخب برای کمتر و قدرت تعمیم بیشتر استفاده شود. انتخاب روش نمونه
 اجرای روش پژوهش آزمایشی بسیار مهم هستند.

کند اما در پژوهش آزمایشی با تر از قواعد معمول تبعیت میفی برای تعمیم به جامعه وسیعهای مکتعداد نمونه     
د. در مواردی شودشواری کنترل متغیرها اغلب از تعداد نمونه کمتری نسبت به مطالعات پیمایشی استفاده میتوجه به

نه معموالً حداقل حجم نمو شود.بسنده می به دلیل دشواری کار به حداقل نمونه الزم برای استنباط و تعمیم به جامعه
 نفر است.  75در تحقیقات آزمایشی 
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 هدف کلی: آشنایی با فرایند اجرای پژوهش پیمایشی

 اهداف یادگیری
  پژوهش پیمایشی و انواع آن آشنایی با مفهوم 
  گیری در پژوهش پیمایشیآشنایی با مالحظات نمونه 

 در پژوهش پیمایشی آوری دادهآشنایی با مالحظات جمع 

 ها در پژوهش پیمایشیآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 

 سازی معادله ساختاری در پژوهش پیمایشیآشنایی با مالحظات مدل 
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 مقدمه

ه علوم انسانی برخوردار است. در این مسیر اجرا با استفادمسیر اجرای پژوهش پیمایشی از باالترین فراوانی استفاده در 
 شود. در این فصل به جزئیاتصورت میدانی اقدام میها بهآوری دادهنامه نسبت به جمعویژه پرسشاز انواع ابزارها، به

 روش پژوهش پیمایشی پرداخته خواهد شد. 
 

 . مفهوم پژوهش پیمایشی00-0
ای ههای علوم انسانی دارد. این مسیر اجرا هم در پژوهشروش پژوهش پیمایش اغلب بیشترین فراوانی را در پژوهش

رت صوآوری داده با ابزارهای مختلف بهشود. تأکید مفهوم اولیه آن بر جمعهای کیفی مطرح میدر پژوهشو هم  کمّی
ها دارد اما از فنون آوری دادهبیشترین کاربرد را برای جمع« پرسشنامه»که در این روش میدانی است. باوجود این

آوری اطالعات از اسناد هم نوعی در برخی منابع به جمعتوان برای آن استفاده کرد. حتی دیگری مانند مصاحبه هم می
ی به ، کیفی و ترکیبکمّیهای آوری دادهتوان با جمعپیمایش اسنادی معرفی شده است. بنابراین روش پیمایش را می

 انجام داد.  7-77شرح جدول 
 ها در پژوهش پیمایشی. انواع داده0-00جدول 

 توضیح انواع ردیف
 های بسته از پرسشنامهاستفاده  کمّی 7
 های باز استفاده از پرسشنامه کیفی  2
 یا برعکس کمّیهای نیمه ساختاریافته یا توالی انجام ابتدا پیمایش کیفی و سپس استفاده از پرسشنامه ترکیبی 9

نمونه موردبررسی جامعه یا « ها، باورها، نظرات، رفتارها یا مشخصات گروهیدیدگاه»ها اغلب مربوط به این داد     
ها درباره جامعه موردبررسی در زمینه موضوعاتی آوری دادهدنبال جمععنوان فرایندی پژوهشی اغلب بهاست. پیمایش به

ا توانند بهای پیمایشی میاست. پژوهش« دهند؟ و امثال آنکاری انجام میکنند؟ چهدانند؟ به چه فکر میچه می»چون 
 باشند. 2-77به شرح جدول « و کشف توصیف، تبیین»رویکردهای 

 . انواع رویکردها پژوهش پیمایشی2-00جدول 
 توضیح انواع ردیف

چه چگونه، چه کسی، »هایی مانند تأکید بر چگونگی یا توصیف یک پدیده یا رفتار در جامعه خاص و به کمک پرسش توصیف  7
 «چه مقدار، چه تعداد و امثال آنچیزی، کجا، 

 «نچرا؟ به چه دلیل؟ برای چه؟ و امثال آ»هایی مانند ها یا رفتارها به کمک پرسشید بر بیان علل، دالیل  یا چرایی پدیدهتأک تبیین  2
 دستیابی به شناخت پدیده یا رفتار و افزایش آگاهی و دانش پیرامون آن  کشف 9

شوند، در این کتاب و ود مطرح میبا اسامی خاص خ« پژوهش کیفی»با توجه به اینکه اغلب مسیرهای اجرای      
ایی از هاستفاده از پرسشنامه و برای دستیابی به داده»در شرایط « نامه و رسالهپایان»برای گزارش روش پژوهش در 

نوان عگیرد. با این رویکرد اغلب روش پیمایش بهمورد تأکید قرار می« های بزرگیک یا چند متغیر از جامعه یا نمونه
ن ها، بدوداده کمّیآوری جمع»های توصیفی شود. راهبرد پژوهشهای اجرای پژوهش توصیفی مطرح مییکی از مسیر

 شود. دهی میدر قالب الگوهای مشخصی سامان کمّیاست. با این رویکرد مسیر اجرای پیمایش « دستکاری متغیر مستقل
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 کمّی. الگوهای اجرایی پیمایش 00-2
 دهی کرد. سامان 9-77وهای اجرایی متعددی در اجرای پژوهش به شرح جدول توان با الگرا می کمّیپیمایش 

  کمّی دهی پیمایش. انواع الگوهای سامان4-00جدول 
 توضیح انواع ردیف

 کاری متغیر  یا پس رویدادی برای شناخت علل یا چرایی یک پدیده یا رفتار درگذشته بدون دست ایمقایسه-علی 7
 ها های میان آنها یا شباهتیسه بین دو پدیده یا رفتار و شناسایی تفاوتانجام مقا مقایسه 2
نظرسنجی و افکار  9

 سنجی
 برای شناخت و توصیف افکار عمومی یا سنجش روحیه کارکنان و نوع نگرش مخاطبان و مشتریان

 
یش یا کاهش یک متغیر با توجه به دهنده وجود رابطه دال بر چگونگی افزایا نشان»شامل الف( همبستگی ساده  همبستگی  4

، ج( «بینی یک متغیر از روی یک متغیر دیگر بر مبنای رابطهیا پیش»، ب( رگرسیون «متغیر دیگر افزایش یا کاهش
 « یابی معادله ساختارییا بررسی روابط علی بین متغیرها مانند مدل»تحلیل مسیر 

 ات ارزشیابی افراد، سازمان، کاال یا خدم ارزشیابی 5

ای پژوهشگر سعی دارد تا با بررسی اتفاقات، اثر متغیری را که قبالً تغییر کرده، شناسایی مقایسه -در روش علی     
دیگر پژوهش رتعباکند. بهکند. درواقع پژوهشگر بدون دستکاری متغیر مستقل، اثر آن را بر متغیر وابسته بررسی می

ور منظارد تا از معلول، علت احتمالی را شناسایی کند. برای نمونه بهنگر است و سعی دای گذشتهمقایسه –علی 
دادی هم رویتوان از این روش استفاده کرد. به آن پسشناسایی علل احتمالی شکست تیم فوتبال یک باشگاه می

وارد قابل ر مگیرد. این روش دگویند زیرا علت و معلول )متغیر مستقل و وابسته( پس از وقوع موردبررسی قرار میمی
 مفید است.     «های موردبررسیطبقه اجتماعی گروه»یا « جنسیت»دستکاری نبودن متغیر مستقل توسط پژوهشگر، مانند 

را اجرا کرد. بنابراین بهتر  کمّیتوان مسیر اجرای پیمایش شود با الگوهای متعددی میطور که مالحظه میهمان     
دهی موردنظر نیز اشاره شود. یعنی بعد از معرفی زارش پژوهش به الگوی ساماناست هنگام معرفی روش پیمایش در گ

، «نظرسنجی و افکارسنجی»، «مقایسه»، «ایمقایسه-علی»دهی آن و یکی از موارد روش پیمایش به الگوی سامان
 اشاره شود.  « ارزشیابی»یا « همبستگی»

در آن است که در مطالعه موردی تنها « مطالعه موردی» ترین تفاوت روش پژوهش پیمایشی با روش پژوهشمهم     
شود و چون مورد دیگری وجود آوری میجمع« یک مورد»ها برای همان یک واحد تحلیل وجود دارد و تمام داده

 توان بهره گرفت. های آن مورد، از مقایسه نمیندارد، برای فهم رفتار و گرایش
 

 .  فرایند اجرای پژوهش پیمایشی00-4
 است.  4-77مراحل اجرای پژوهش پیمایشی به شرح جدول 

 
 
 
 



 

 

 ۲۸۶ مرجع پژوهش

 
 . فرایند اجرای پژوهش پیمایشی0-00جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 بیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش  طراحی پژوهش 7
 دهی گیری با توجه به انتخاب الگوی ساماننمونه گیرینمونه 2
 ها  پژوهشی از نمونههای آوری دادهجمع هاآوری دادهجمع 9
 شده آوریهای جمعتحلیل داده هاتحلیل یافته 4
 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

 
 گیری در پژوهش پیمایشی. مالحظات نمونه00-0

ه عه آماری شامل کلیپیمایش اغلب با هدف شناخت یک پدیده یا رفتار در جامعه آماری خاصی است. در پیمایش جام
افرادی است که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند. پژوهشگر با استفاده از 

خاب دهد. برای انتگیری احتمالی و غیراحتمالی بسته به شرایط و هدف پژوهش، کار پیمایش را انجام میانواع نمونه
کشی، جدول اعداد تصادفی یا روش قرعه»یا تصادفی از یکی از سه روش  صورت احتمالیافراد نمونه از جامعه به

های برآورد حجم نمونه یا کفایت نمونه مورد پیمایش از چهار روش اصلی به شرح شود. برای روشاستفاده می« منظم
 شود. استفاده می 5-77جدول 

 های برآورد حجم نمونه . انواع روش5-00جدول 

کنید )اندرو و یک نمونه از جداول تعیین حجم نمونه در سطوح اطمینان مختلف را مالحظه می 6-77در جدول      
 (.2177همکاران، 

 
 
 
 
 
 
 

 توضیح انواع ردیف
 انتخاب تمام جامعه تمام شمار یا سرشماری 7
 جداول ویژه تعیین اندازه مناسب نمونه مانند جدول مورگان  جداول ویژه 2
 شدهگیری کنترلویژه مطالعات با خطای نمونهبه الگوبرداری از مطالعات مشابه 9
  استفاده از انواع فرمول برای تعیین اندازه نمونه مناسب های مخصوصفرمول 4
بر اساس حجم و اندازه جامعه، میزان تجانس جامعه یا پراکندگی صفت یا صفات جامعه، امکانات،  تخمین پژوهشگر  5

 مقدورات و زمان



  

 

 

 روش پژوهش پیمایشی ۲۸7

 حجم نمونه برای سه سطح دقت .6-00جدول 
 حجم نمونه با سطوح دقت اندازه جامعه

5% 1% 01% 
711 87 61 57 
725 36 18 56 
751 771 86 67 
715 722 34 64 
211 794 717 61 
225 744 711 11 
251 754 772 12 
215 769 771 14 
911 712 727 16 
925 781 725 11 
951 781 723 18 
915 734 792 81 
411 217 795 87 
425 211 798 82 
451 272 741 82 
511 745 745 89 
7111 286 763 37 
5111 911 736 38 
71111 985 211 33 

ها مند است که در آنهای ساده و نظامگیریها بیشتر در نمونهدر استفاده از جداول باید دقت شود که کاربرد آن     
تناسب حجم نمونه باید افزایش یابد. یکی دیگر ر وجود داشته باشد. در سایر موارد بههمگنی حداقل و توزیع بهنجا

از جداول معروف در این حوزه جدول مورگان است که تعداد نمونه مکفی برای تعمیم به جامعه را بر اساس تعداد 
دهنده حداکثر تغییرپذیری نشان 15/1نسبت تغییرپذیری کند. معرفی می 1-77به شرح جدول  15/1جامعه و در سطح 

ود. شای برای تعیین حجم نمونه استفاده میکارانهصورت محافظهدر جامعه است. بنابراین از این میزان تغییرپذیری به
درصد  5، پژوهشگر بر اساس جدول و با در نظر گرفتن سطح دقت «تایی 911جامعه »برای نمونه در صورت وجود 

 مورد برای کافی بودن، نیاز دارد.  763اندازه نمونه حداقل درجه تغییرپذیری، به 15/1درصد و  35با سطح اطمینان 
 
 
 
 

 
 



 

 

 ۲۸۴ مرجع پژوهش

 . جدول مورگان برای  برآورد اندازه مناسب نمونه از جامعه1-00جدول 
 نمونه جامعه نمونه جامعه نمونه جامعه نمونه جامعه نمونه جامعه
01 01 011 81 281 062 811 261 2811 448 
05 00 001 86 291 065 851 265 4111 400 
21 09 021 92 411 069 911 269 4511 406 
25 20 041 91 421 015 951 210 0111 450 
41 28 001 014 401 080 0111 218 0511 450 
45 42 051 018 461 086 0011 285 5111 451 
01 46 061 004 481 090 0211 290 6111 460 
05 01 011 008 011 096 0411 291 1111 460 
51 00 081 024 021 210 0011 412 8111 461 
55 08 091 021 001 215 0511 416 9111 468 
61 52 211 042 061 201 0611 401 01111 411 
65 56 201 046 081 200 0111 404 05111 415 
11 59 221 001 511 201 0811 401 21111 411 
15 64 241 000 551 226 0911 421 41111 419 
81 66 201 008 611 240 2111 422 01111 481 
85 11 251 052 651 202 2211 421 51111 480 
91 14 261 055 111 208 2011 440 15111 482 
95 16 211 059 151 250 2611 445 011111 480 

شده هستند. ه خطای پذیرفتهاین موارد پیشنهادی برای کفایت حجم نمونه، حداقل  نمونه موردنیاز در محدود    
درصد برای تعمیم نتایج  35بنابراین باید نمونه تا حدی افرایش یابد تا حداقل سطح دقت پنج درصد یا سطح اطمینان 

شده ارائه 8-77در جدول  کمّیهای پیمایشی به جامعه وجود داشته باشد. حداقل حجم نمونه برای انواع پژوهش
 است. 

 های برآورد حجم نمونه نمونه برای انواع روش . حداقل حجم8-00جدول 

 
 
 

 تعداد انواع ردیف
 نفر 91 مقایسه ای-علی 7
 نفر 91 همبستگی  2
 نفر 711 نظرسنجی و افکار سنجی 9
 نفر برای هر متغیر مستقل   71اضافه نفر به 51 رگرسیون خطی چندگانه 4
 قه نفر برای هر طب 51تا  21بین  ایگیری طبقهدر نمونه 5
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 ها در پژوهش پیمایشیآوری داده. جمع00-5
در شرایط متعدد حضوری، تلفنی یا فضای مجازی « نوشتن یا پاسخ شفاهی»صورت تواند بهمی« هاداده»در پیمایش 

صورت نوشتاری به آوری اطالعات گاهی به این صورت است که خود فرد به(. جمع3-77آوری شود )جدول جمع
 کمّیآوری کند )مصاحبه با جمعها را ثبت میپرسد و پاسخدهد و گاهی محقق سؤاالت را مییسؤاالت پاسخ م

 ها(. داده
 ها در پژوهش پیمایشیآوری دادههای جمع. انواع روش9-00جدول 

 توضیح انواع ردیف
 کاغذی( یا شفاهیصورت نوشتاری )پرسشنامه دهنده با امکان پاسخ به پرسشنامه بهحضور فیزیکی پاسخ حضوری 7
 کننده ها توسط مصاحبهپرسش سؤاالت پرسشنامه و ثبت پاسخ تلفنی  2
 یرد. گدهنده قرار میهای اجتماعی و امثال آن در اختیار پاسخصورت الکترونیک در اینترنت، شبکهها بهپرسشنامه فضای مجازی 9

ای مفید است زیرا احتمال پاسخگویی را کاهش دقیقه 71از  های کوتاه کمترویژه در مصاحبهگاهی پیمایش تلفنی به     
دهنده دهنده، برای زمانی مؤثر است که پاسخدادنی توسط پاسخهای کاغذی یا شکل خواندنی و پاسخدهد. پیمایشمی

تا حد  یدها بااز سطح سواد و میزان درک مناسب سؤاالت برخوردار باشد. باید به این نکته توجه داشت که پرسشنامه
ای مناسب است که به اینترنت و ممکن روشن و واضح باشند. پیمایش از طریق فضای مجازی برای جامعه یا نمونه

 باشند.    فضای مجازی دسترسی داشته
 

 های پیمایش. تهیه پرسش00-6
تی ی موردنظر، اهمیهاآوری دادهها برای جمعهای کلیدی است. کیفیت پرسشها از گامدر فرایند پیمایش تهیه پرسش

باز، بسته، نیمه »های پیمایش در الگوهای مختلفی چون های فرایند پیمایش دارد. پرسشفراتر از سایر بخش
ی مشخص اخواهند که از مجموعههای بسته از پاسخگویان میها با پرسششود که بیشتر پژوهشتهیه می« ساختاریافته

ا انواع خیر  و ب –چند انتخابی، بلی »های تواند به شکلهای بسته میپرسش ها، یکی را انتخاب کنند. انواعاز پاسخ
خواهد خواهند که به زبان خود و هرچقدر که میدهنده میهای باز از پاسخباشد. در پرسش« بندی عددیمقیاس درجه

 تند. هس« های کوتاه، مقاله، توضیح و تشریحپُرکردنی، پاسخ»ها پاسخ بدهد. انواع این پرسش
رعت و سدهندگان بههای سازمانی بسیار مطلوب و جذاب هستند. پاسخهای بسته در پیمایشاستفاده از پرسش     

بوط به های مرجویی کنند و از طرفی دامنه پاسخهای بسته پاسخ دهند و در زمان صرفهتوانند به پرسشراحتی میبه
های بسته به پاسخگویان این دهند. پرسشدر اختیار همه قرار میاهداف پیمایش را محدود کرده و الگوی واحدی را 

 ها پاسخ دهند. ها را تفسیر کنند و به آنخوبی پرسشدهد تا بهامکان را می
 

 سازی معادله ساختاری . مالحظات اجرای پژوهش پیمایشی با رویکرد مدل00-1
 مرور کرد.  71-77توان در جدول را می« ساختاریسازی معادله مدل»دهی پژوهش پیمایشی بر اساس مراحل سامان

 



 

 

 ۲۵۱ مرجع پژوهش

 سازی معادله ساختاریدهی پژوهش پیمایشی با مدل. مراحل سامان01-00جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 رسم چهارچوب مفهومی یا مدل نظری با نمایش روابط بین متغیرها  توسعه مدل 7
 هاگیری بر اساس فرضیههای اندازهر و شاخصرسم گرافیکی ارتباطات منسجم میان متغی ترسیم نمودار 2
 کنند؟ شده را تأیید میسازی انجامها مفهومتشخیص اینکه آیا داده گیریارزیابی مدل اندازه 9
 آزمون مدل نهایی و تأیید آن یا ارائه مدل جایگزین ارزیابی مدل ساختاری 4

وب رسم چهارچس مطالعات عمیق پیشینه و مبانی نظری بهباید بر اسا برای انجام نخستین گام و توسعه مدل     
مشاهده باشد. این روابط مبتنی بر های آن قابلمفهومی یا مدل نظری پرداخت که در آن روابط بین متغیرها و شاخص

گرفته باشند. مرحله نخست این نوع مطالعه هایی است که با توجه به مطالعات نظری یا شواهد تجربی شکلفرضیه
ی سازی صحیح این مرحله متکهای بعدی تا حد زیادی به مفهوموتحلیلکننده است زیرا تجزیهیار مهم و تعیینبس

 است. 
ها از طریق برای اجرای این نوع پژوهش حداقل به دو متغیر یا سازه با ابعاد مشخص نیاز است که همبستگی آن

 طرح باشد. یکی از مبناهای استفاده از اینمنطقی قابل عنوان یک فرضیه یا حدسمطالعات نظری یا شواهد تجربی به
« مکنونمتغیر »در شرایط وجود  است.« متغیرهای بدون امکان سنجش مستقیم»یا « متغیرهای مکنون»رویکرد وجود 

برای این  وتحلیل آماری مانند رگرسیون وجود ندارد.های کالسیک تجزیهدر پژوهش، دیگر امکان استفاده از روش
ای با نمونه 7-77گیرند. شکل گیری قرار میها یا متغیرهای مکنون، مورداندازهسنجش مستقیم سازهر ابعاد قابلمنظو

تمایل »گیری متغیر مکنون دهد. برای سنجش و اندازهها نشان میسنجش آندو متغیر مکنون یا دو سازه را با ابعاد قابل
شده ادهاستف« فراوانی رابطه و مدت تماس»مانند « متغیرهای آشکار»ی یا گیراندازههای قابلاز برخی شاخص« به رابطه
 است. 

       

 
 . نمونه الگوی مفهومی باوجود متغیر مکنون 7-77شکل 

دهی عنوان یک روش آماری سامانبه« SEMسازی معادله ساختاری یا مدل»در این شرایط بهتر است پیمایش با      
وجود دارد. این روش به « سازی اقتصادسنجیمدل»و « تحلیل عامل از منظر تأییدی»روش ترکیبی از  شود. در این

 ایزمان به برآورد تعدادی از متغیرهای مکنون و آشکار با معادلهصورت همافزارهای آماری مانند لیزرل بهمکمک نر
های گذاریزمان اثرابسته در مدل وجود داشته باشد، همترتیب اگر متغیرهای مستقل و واینپردازد. بهپیوسته میهمبه

تمامی  زمانسازی معادله ساختاری، مدل آماری از طریق تحلیل همشود. در مدلمستقیم، غیرمستقیم و کلی محاسبه می
 (.   7939شود )ویرا، ها آزمون مییا تناسب بین مدل با داده« نیکویی برازش»منظور تعیین متغیرها به

 اهمیت رابطه

 طول مدت رابطه

 تعدد راه ارتباطی

های رابطههزینه  

 تمایل به رابطه
 فراوانی رابطه

 مدت تماس
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گیرد. بر اساس مدل مفهومی که در مرحله اول افزار صورت میهای نرمفرضدر مرحله دوم ترسیم نمودار در پیش     
افزار ایجاد کرد )ویرا، در نرم 2-77توان نموداری مانند شکل شده در آن میهای تعیینشکل گرفت و بر اساس فرضیه

7939 .) 

 
 هارفته از یک مدل مفهومی و فرضیهشده برگ. یک نمونه نمودار ترسیم2-00شکل 

دهنده یک فرضیه هستند که برخی از این های برقرارکننده ارتباط بین متغیرها نشانهر یک از فلش 2-77در شکل      
 اند. معرفی شده 77-77ها در جدول فرضیه

 رههای نمونه مدل مفهومی برای ترسیم نمودار گرافیکی مورداشا. انواع فرضیه00-00جدول 
 فرضیه شماره فرضیه  ردیف

7 H1 .تعهد بر کیفیت رابطه اثر دارد 

2 H2 .تعهد بر اهداف دوجانبه اثر دارد 
9 H3  .اهداف دوجانبه بر کیفیت رابطه اثر دارد 
4 … … 

عهد، زا )تزا )ارتباطات، مشتری مداری و منافع اصلی رابطه( و سه متغیر درونشده دارای سه متغیر برونمدل ارائه     
ذارند و متغیر گعنوان متغیر مستقل بر دیگر متغیرها اثر میزا، بهاهداف دوجانبه و کیفیت رابطه( است. متغیرهای برون

کنند و ضمن اثرپذیری از برخی عنوان متغیر وابسته و متغیر مستقل عمل میزمان بهطور همبهزا در مواردی درون
تعهد و اهداف »زای یگر اثر خواهند داشت. در مثال مورداشاره متغیرهای مکنون درونزمان بر متغیرهای دمتغیرها، هم

عنوان به «کیفیت رابطه»زای دارند. همچنین متغیر مکنون و درون« نقش متغیر مستقل و وابسته»زمان طور همبه« دوجانبه
عنوان به «مداریارتباطات، تعهد و مشتری» شود زیرا در ارتباط با متغیرهای مکنونشناخته می« سازه یا متغیر مرکزی»
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و برای متغیر  «دترمینان غیرمستقیم»عنوان به« منافع اصلی رابطه»و برای متغیر « های مستقیم و غیرمستقیم7دترمینان»
« تعهد و اهداف دوجانبه»کند. در این مدل متغیرهای مکنون عمل می« عنوان دترمینان مستقیمبه« اهداف دوجانبه»

اصلی  ارتباطات، مشتری مداری و منافع»هستند. متغیرهای « کننده اثرات دیگر متغیرهامتغیر میانجی یا تعدیل»عنوان به
اری، منافع مدمشتری»های بعدی تأثیر متغیرهای های اولیه اثر دارند اما واسطهعنوان واسطهبر کیفیت رابطه به« رابطه

 (.7939کنند )ویرا، تعدیل میرا بر کیفیت رابطه « اصلی رابطه و تعهد
گیری باید مالحظاتی مانند نرمال بودن ها و ارزیابی مدل اندازهآوری دادهپیش از ورود به گام سوم یا مرحله جمع     
. شودگیری، ساختار مدل برای انجام آزمون نهایی میها را موردتوجه قرار داد. پس از ارزیابی و تحلیل مدل اندازهداده

رای کنند. بشده بر مبنای مدل را تأیید میسازی انجامها، مفهومشود که آیا دادهگام یا ارزیابی مدل مشخص می در این
حاصل از « های مفروضدار بودن رابطهمعنی»و « ارزیابی عالئم پارامترهای مربوطه»این امر باید به مواردی به چون 

نهایی  9-77قبل، ساختار مدل پیشنهادی کیفیت رابطه به شکل  افزار توجه داشت. برای نمونه در مثالخروجی نرم
 شود. می

 
 . نمونه تغییرات در رسم گرافیکی مدل پس از ارزیابی مدل 4-00شکل 

-شود و یا این مدل تأیید خواهد شد یا نرمدر مرحله چهارم و گام نهایی مدل ساختاری پیشنهادی ارزیابی می     

 ینی را پیشنهاد خواهند داد.   افزارهای آماری مدل جایگز

                                                           

ها دهد. دترمینان بیشتر برای تعیین معکوس ماتریسشود که هر ماتریس مربعی را به یک عدد نسبت می. دترمینان، در جبر خطی به تابعی گفته می7
توان مقادیر ویژه رو از طریق دترمینان میپذیر است. ازاینآن ماتریس معکوسکه اگر دترمینان ماتریسی مخالف صفر باشد، آنگاه طوریشود، بهاستفاده می

 یک ماتریس یا به عبارت بهتر یک نگاشت خطی را تعیین کرد.
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 هدف کلی: آشنایی با فرایند اجرای پژوهش گراندد تئوری 

 اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم روش پژوهش گراندد تئوری و انواع آن 
 گیری در گراندد تئوریآشنایی با مالحظات نمونه 

 ها در گراندد تئوری آوری دادهبا مالحظات جمع آشنایی 

 ها در گراندد تئوریآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 

 های تعیین اعتبار نتایج در گراندد تئوری آشنایی با روش 
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 مقدمه

ها با ابزارهای مختلفی است که امروز توجه زیادی را از آوری دادهگراندد تئوری یک روش کیفی و مبتنی بر جمع
سوی خود جلب کرده است. در این فصل فرایند اجرا پژوهش به روش گراندد تئوری موردبحث سوی پژوهشگران به

 گیرد. قرار می
 

  0. مفهوم روش پژوهش گراندد تئوری02-0
ظریه داده ای، نظریه مبنایی، ننظریه بنیادی، نظریه زمینه»های مختلفی چون در منابع فارسی واژه گراندد تئوری به شکل

« ظریهکِشی ندُردیو  نظریه برخاسته از داده ،سازی بنیادی، رویش نظریهپردازی داده بنیاد، نظریه مفهوممحور، نظریه
دلیل فقدان توافقی جامع میان مترجمان و برای جلوگیری از هرگونه ابهام در این کتاب از عنوان شده است. بهترجمه

 شود. استفاده می« گراندد تئوری»
 نظریه و»های موجود بر تدوین نظریه جای شروع با اتکا بربهها روش گراندد تئوری برخالف دیگر پژوهش      

بر آن تأکید دارد که هر نظریه و  Groundedواژه (. 7934)شرفی و عباسپور، کند اتکا میتوسط پژوهشگر  «فرضیه
بنیان نهاده شده است. روش گراندد تئوری « های واقعیای مستند از دادهزمینه»شده با این روش، بر اساس تدوین گزاره

فرد و امامی، مناسب است )دانایی« و ضعف دانش در آن زمینهای خاص نبود پژوهش جامع در زمینه»برای موارد 
تجارب زندگی روزمره، مراودات، مستندات، ادبیات و »به کمک استدالل استقرایی از « نظریه»این روش (. با 7986

در آوری اطالعاتی عمیق تواند منبعی ارزشمند برای جمعاین روش می  (.2117، 2شود )مایاناستخراج می« مشاهدات
(. این روش کیفی مانند 7331، 9و کوربین اشتراوسباشد ) کمّیدهی پژوهش در مرحله مرحله کیفی و جهت

بزرگ  دهنده وسیع، تصویریهای متعدد است. ابتدا با عدسی واید یا پوششوسیله دوربینی با عدسیبرداری بهعکس
چشمی »شود. در این روش تر ثبت میتر و دقیقهایی نزدیک، صحنهو کلی از میدان و سپس با تعویض مداوم عدسی

 نیاز است. « دستی منضبط»و « گوشی کارآزموده»، «ذهنی باز»، «تیزبین
از زمان ظهور گراندد تئوری تاکنون الگوهای ساماندهی متعددی برای این مسیر اجرای پژوهش معرفی شده است.      

و « کوربین»با همکاری فردی بنام « اشتراوس»ایجاد شد. « شتراوساگلیزر و »الگوی اولیه توسط بنیانگزاران آن یعنی 
جدایی از گلیزر، الگوی دیگر و متفاوت با قبلی را معرفی کرد. در ادامه هر یک از پژوهشگران مسیر خاص خود را 

گیری دو رویکرد اولیه در این روش، رویکردهای دیگری هم توسط دیگر کارشناسان پیش گرفتند و پس از شکل
 5دهنده فرآیند تاریخی و منشأ تقسیمات ایجادشده در روش گراندد تئوری مربوط به نشان 7-72معرفی شد.  شکل 

 شده است. ها اشارهبه آن 7-72های ابتدایی جدول تغییر محوری در این روش است که در ردیف

                                                           
1. Grounded theory  
2.  Mayan 
3.  Strauss and Corbin 
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 . سیر تاریخی تغییرات محوری گراندد تئوری 0-02شکل 

مند یا نظام»رویکرد  7331در سال « به همراه کوربین اشتراوس»،  «اشتراوسگلیزر و »ر پس از جدایی مسی     
را برای گراندد تئوری « ظاهر شونده»رویکرد  7335در گراندد تئوری را معرفی کردند. گلیزر هم در سال « سیستماتیک

، شاتزمن و «ساختارگرایانه» چارمز رویکرد 2111ارائه داد. این دو رویکرد بسیار پرطرفدار هستند. در سال 
مرور را معرفی کردند. این الگوها به« تحلیل موقعیت»( رویکرد 2119و کالرک )« ابعادی»( رویکرد 7337همکارانش)

 برخوردار شدند.      7-72از نوع بیشتری به شرح جدول 
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 . انواع الگوهای اجرایی روش گراندد تئوری0-02جدول 
 استعاره توضیح معرف رد رویک مؤسس ردیف

 قابله شناسایی یک مفهوم اساسی و پایه بدون شناخت دقیق  GT ظاهر شونده گلیزر 7
و  اشتراوس 2

 کوربین
 گرریخته ای از رویدادها و پیامدها در زمان مواجهه با زنجیره SCGT مندنظامپارادایمی و 

 مفسر ددر شرایط تفسیر از معنای موجو CGT گراساخت چارمز 9
ع موردمطالعه و تحلیل از موقعیت برای موضو ارائه نقشه SAGT تحلیل موقعیت 7ادل کالرک 4

 مانند نقشه موقعیت
 افشاگر

 رقصنده ی کلی های قابل ربط برای ایجاد معنامدخلارائه   تحلیل ابعاد 2لئونارد شاتزمن 5
 و  روی باسکر 6

 9الیور
 CGT انتقادیرئالیسم 

 
ان، واقعیت با اثر زب توصیفب فلسفی برای ایجاد چارچو

 معناسازی و زمینه اجتماعی 

- 

الوسون و  1
  4اسکالبرگ

 RGT انعکاسی
 

ها، مسائل، نوع رفتار ها، معانی، انگیزهانعکاس ارزش
 ها بندی آنبندی مفاهیم و مقولهپژوهشگران در طبقه

- 

 Quaniative گراییکمّی گلیزر  8
GT 

 - یه نظرکشف برای تحلیل کیفی و  کمّی هاستفاده از داد

گولدکوهل و  3
 5کرانهولم

 - یی و قیاسیهای مشخصی از روش استقراترکیب با جنبه MGT چندگانه

  تأکید بر آگاهی از ادبیات پژوهش برای توسعه دیدگاه  IGT آگاه نورنبرگ 71
 - ژوهش های بانوان در موضوع پتأکید بر چالش FGT فمینیستی  6ووست 77

 - رسیدن به نظریه از تحلیل تصاویر  VGT دیداری 1توماس کونکی 72
حسین خنیفر  79

(7935) 
 هایتئوری تجمیع

 نوظهور
استخراج  و شوندهمصاحبه هر برایکامل  اجرای فرایند -

 رسیدن به یک نظریه جامع ترکیبی سپسنظریه و پیش
- 

 شتراوسامند نظامیابد. در روش ای در یک فرایند تکوین میها، نظریهدادهگلیزر با یا کالسیک در روش ظاهرشونده      
نظریه  ،گرایانه چارمزدر روش ساختگیرد. نظریه در قالب یک مدل پارادایمی از پیش تعیین شده شکل می ،و کوربین

در روش موقعیتی  د.شوساخته میها آنمعنای موجود تفسیر ها از محیط خود پژوهشگر و دادهآوری بر اساس جمع
عناصر انسانی یا غیرانسانی اثرگذار اطراف »و « موقعیت سوژه موردمطالعه»به کالرک، نظریه بر اساس توجه دائمی 

گیرد. در روش تحلیل ابعاد شاتزمن، نظریه با توجه ابعاد مختلف اثرگذار در پدیده اصلی ساخته شکل می« سوژه
های کیفی با تحوالت بسیار از بدو پیدایش تاکنون است و احتمال وشروش گراندد تئوری از معدود رشود. می

ها با این با وجود آنکه اغلب پژوهشتحوالت بیشتر آن در آینده و معرفی رویکردهای جدیدتر هم وجود دارد. 
یگری ای داند اما رویکردهبه ساخت نظریه پرداخته« یاشتراوسگلیزری و »ویکرد ویژه دو رگانه و بهرویکردهای پنج

                                                           
1. Clark 
2.  Schatzman 
3. Roy Bhaskar & Oliver 
4. Alvesson & Skoldberg 
5. Goldkuhl & Cronholm  
6. Wuest 
7. Konecki 
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طور خالصه به برخی از این رویکردها اشاره اند. در ادامه بهنیز در ساخت نظریه به روش گراندد تئوری مطرح شده
 شود. می
« و کوربین ساشتراو»در رویکرد  «رئالیست انتقادی»تأکید بر ساخت نظریه با کاربرد : الیورانتقادی رویکرد . 02-0-0

 «دهاعنوان حوزه رخداواقعه به مکانیزم» ،«عنوان حوزه ساختارواقعیت به»گانه بعاد سهاز اهای اجتماعی واقعیتو تحلیل 
 (. 57: 7331، 1یونگ؛ 2177دارد )الیور، « عنوان حوزه ادراکات و تجربیاتتجربه به»و 
جریان ر دساخت نظریه با توجه به انعکاس نگرش پژوهشگر بر : الوسون و اسکالبرگانعکاسی . رویکرد 02-0-2

 داخلت»ای چون دارد. این انعکاس نگرش در سطوح چهارگانهتأکید « گیریها، تحلیل، تفسیر و نتیجهآوری دادهجمع»
 و تفسیر معانی»، «تجربی و کمّی موارد سایر و هاواقعیت مشاهده ها،مصاحبه در عددی تجربی یا محاسبه موارد با

مورداستفاده  زبان و تولیدی متون در انعکاس»و « اجتماعی درت و بازتولیدق انتقادی ایدئولوژی، تفسیر»، «پایه مفاهیم
(. 2113)الوسون و اسکالبرگ، گیرد صورت می« متن هایپیام ایسلیقه انتخاب قدرت، ادعای متن، از جمله تصاحب

. او د برسدطوری عمل کند که به نتایج موردنظر خو ،تواند در انتخاب روش پژوهشپژوهشگر میتعبیر دیگر به
د در توانهایش در مصاحبه با افراد جامعه انعکاس یابد. او همچنین میتواند جامعه را طوری انتخاب کند که نگرشمی

که  ای برسدها و انتخاب معانی و مفاهیم مطابق با نگرش خود عمل کند و درنهایت به نتیجهها، کدگذاریبندیمقوله
ن صورت ناخودآگاه اتفاق بیافتد یعنی بدوتواند بههش است.  تمام این فرآیند میهای او در پژوحاصل انعکاس اندیشه

 ها یا نتایج آن اثر بگذارد. عمد روی دادهاینکه پژوهشگر بخواهد، به

رویکرد در مراحل مشنخصی از فرایند این اسناس بر : گولدکوهل و کرانهولمنظریه چندگانه . رویکرد 02-0-4
ای ههنا با مقایسنه و مقابلنه یافتهداده و رفنع پریشنانی یبخشالهامبرای های موجود از نظریهن توامینظریه، ساخت 

 (.7931؛ پوینا و طباطبائنی، 2171د )گولدکوهل و کرانهولم، استفاده کرهنا تجربنی و انتزاعنات بنا سنایر نظریه

نیدن انعکاس نگرش زنان و شمدرن و م پستشناسی فمینیستأکید بر معرفت: ووستفمینیستی . رویکرد 02-0-0
ئوری . به نظر او گراندد تداردواقعیت اجتماعی عنوان یک بهصدای زنان تحت تبعیض جنسیتی و رفتارهای ناعادالنه 

فمینیستی یک روش پژوهش نیست، بلکه رویکردی قابل اضافه شدن بر دیگر رویکردهای معرفی شده است )ووست، 
مایز شناختی متبرخی کارشناسان این رویکرد را بیشتر از آنکه یک نسخه روش (.2176همکاران، و  2الدین؛ محی7335

 (. 7935دانند )فراستخواه، بدانند، آن را بازتاب تأکید بر رویکرد انسانی و اجتماعی خاص می
عنوان مدلی به 3«یتصویربرداری چندتایمدل »و   «های بصریداده» تأکید بر: کونکینظریه بصری . رویکرد 02-0-5

 خلق برای تالش»ها در ساخت نظریه دارد. مدل تصویربرداری چندتایی بر محورهایی چون برای تحلیل این داده
 حصولم»، «بصری تصاویر با ارتباط ایجاد یا و دادن نشان در شرکت»، «خالقیت زمینه تصاویر و تحلیل و هاعکس

، «آن رد چیزی بازنمایی یا و نمایش بصری ابعاد و تصویر یک پذیرش»، «آن سبک ساختار و آن محتوای بصری،

                                                           
1. Yeung 
2. Muhaiyuddin 
3. Multislice Imagining 



 

 

 ۲۵۴ مرجع پژوهش

 وشتنن و باز کدگذاری مانند رونویسی، بصری فرآیندهای در هاداده بندیدسته برای بصری اطالعات تحلیل روش»
 اشاره دارد. « یادداشت

 اردموجود تأکید دنظری  هایادبیات پژوهش و چارچوباز به تولید نظریه : تورنبرگنظریه مطلع . رویکرد 02-0-6
ای ه. گراندد تئوری مطلع مانند گراندد تئوری ساختاری، به مزایای استفاده از یافته(7339، 1؛ دی2172)تورنبرگ، 

ای هشکلی حساس و منعطف توجه دارد و استفاده از پژوهشای حقیقی و بههای پیشین در زمینهها و نظریهپژوهش
 داند. پیشین را مانع یا تهدید نمی

( در کنار طرح استفاده از روش 7332این نوع رویکرد جدید نیست و گلیزر ): گراندد تئوری کمّی. رویکرد 02-0-1
تقد نیز استفاده کرد. او مع کمّیهای توان از دادهکند که در روش گراندد تئوری میاستقرایی در تولید نظریه، اشاره می

 مّیکهای تحلیل کیفی و و یا ترکیب روش کمّیهای توان از دادهایر راهبردها میای نیز مانند ساست که در نظریه زمینه
 استفاده کرد.

اخت س عنوان خبره وشونده بهاستقالل اندیشه هر مصاحبهتأکید بر  های نوظهور خنیفر:. رویکرد نظریه02-0-8
ت نهایی، پیشگیری و ضمن حفظ تمامی پیش از تولید نظریهدارد.  شوندگاناز امتزاج نظرات متفاوت مصاحبه نظریه

 نظران، در ساختمان نظریه کالن نهاییاندیشه خبرگان، ترکیب نهایی با توجه به موارد تبیین شده هرکدام از صاحب
 .     (7935)خنیفر،  شودانجام می

  
 استفاده از روش گراندد تئوری موارد ممکن برای. 02-2

 (. 7935ان از روش گراندد تئوری استفاده کرد )فراستخواه، تومی 2-72شرح جدول همواردی ببرای 
 برای استفاده از روش گراندد تئوریممکن  ارد. مو2-02جدول 

 موارد ردیف
 برای مطالعه موضوع مورد بررسی های موجود یا ضعف نظریهای جهان شمول نبود نظریه 7
 های موجود های بیشتر یا فقدان کفایت فرضیهای فرضیهنیاز به گزاره 2
 جای نظریه صوری(ای برای اینجا و اکنون )تأکید بر نظریه واقعی بهنیاز به نظریه 9

 منظور ساختهای موجود برای آزمودن است. بنابراین بهفرضیه، حدس هوشمندانه مبتنی بر مشاهدات و نظریه      
ته باشد، انی الزم نظری برای ساخت نظریه وجود نداشنظری مربوطه آشنا باشد. اگر پشتیبفرضیه پژوهشگر باید با مبانی

 توان از روش گرانددتئوری برای ساخت فرضیه استفاده کرد.  می
نحوی که بتوان با آن بسیاری از امور مرتبط را تبیین شمول و عام بودن آن است؛ بهویژگی مثبت یک نظریه، جهان     

ت. با متفاوت یک چالش اس وقعیت خاص ودر متبیین موضوعات در یه نظر در شرایط ناتوانی کرد.  البته این ویژگی
وان تروند. در این شرایط میهای کوچک از آن بیرون میاین تعبیر که تورهای ماهیگیری بزرگ هستند و برخی ماهی

ند و بدیهی هست «اینجا و اکنون»ها برای موقعیت خاص با تأکید بر گونه نظریهاز روش گراندد تئوری استفاده کرد. این
شمول و پرقدرت هستند واقع نظریات موجود اغلب جهانشمولی است. بهنگری و جهاناست که محدودیت آن کالن

                                                           
1. Dey 



  

 

 

 روش پژوهش گراندد تئوری یا داده بنیاد ۲۵۲

دهند. اما نظریه حاصل از گراندد تئوری قلمرو محدود و و به ما امکان تبیین در سطح کالن و با رویکرد صوری را می
  (.  7935تر دارد )فراستخواه، رویکردی واقعی

ایط های مناسبی متناسب با شرکند. بدین معنا که اگر کنشاستفاده می« اگر، پس، آنگاه»این روش اغلب از الگوی      
شود و آنگاه شاهد پیامدها و نتایجی خواهیم بود ها وجود داشته باشد پس موجبات علی شرایطی فراهم میو زمینه

های مرتبط با موضوع موردمطالعه، منبعی روش، تمامی محتوا یا داده(. در این 7931)اسدی، رضوی و فراستخواه، 
 روش این به هنگامی پژوهشگران معموالً (. 7935شوند )عرب نرمی و همکاران، برای کسب اطالعات محسوب می

 به سطحی صورتبه یا قرارگرفته غفلت مورد قبلی مطالعات ها درآن مطالعه تحت موضوع که آورندمی روی پژوهش

تدوین، تعدیل یا اصالح یک نظریه  مطالعه هدف که شودمی استفاده شرایطی در این روش یعنی باشد. شده توجه آن
 (. 7981 باشد )بازرگان،

 
 فرایند اجرای پژوهش گراندد تئوری. 02-4

 است.  9-72مراحل اجرای پژوهش گراندد تئوری به شرح جدول 
 ئوری. فرایند اجرای پژوهش گراندد ت4-02جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 بیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش و مشخص کردن رویکرد پژوهشی در اجرای گراندد تئوری طراحی پژوهش 7
 های غیرتصادفی هدفمند و نظری گیریگیری با تأکید بر نمونهنمونه گیرینمونه 2
 صاحبه  های کیفی با تأکید بر روش مآوری دادهجمع هاآوری دادهجمع 9
 های کیفیهای کدگذاری دادهشده در روش گراندد تئوری و با تأکید بر روشبا توجه به رویکرد انتخاب هاتحلیل یافته 4
 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

 مراحل زمانیهمویکرد آن است. مراحل اجرای روش گراندد تئوری تا حد زیادی وابسته به انتخاب الگو یا ر      

و  اشتراوساست ) گراندد تئوری هایترین ویژگیمهم از «هاداده مداوم مقایسه و وتحلیلتجزیه» ،«هاداده آوریجمع»
منابع مورداستفاده پژوهشگر برای اغلب رویکردها بر اول گام (. در 2116، 7؛ میلز، بونر و فرانسیس7331کوربین، 

است. برای مصاحبه « مصاحبه»ها استفاده از آوری دادهترین منبع جمعشود. در این سطح مهماشاره می هاآوری دادهجمع
دستیابی  با توجه به هدف شود.گفته می« کنندهشرکت»پژوهشگر نیاز به انتخاب نمونه در پژوهش کیفی دارد که به آن 

، 9؛ نیومان7339، 2اقدام کرد )ارلندسون های مرتبطدهآوری داپژوهش باید نسبت به جمع موضوع مورد یک نظریه در به
در ادامه مالحظات طراحی پژوهش برای هر یک از پنج رویکرد اصلی (. 7936به نقل از ناصری و همکاران  2116

« کالرک تحلیل موقعیت»، «ساختارگرای چارمز»، «اشتراوس و کوربین مندنظام»، «کالسیک گلیزر»گراندد تئوری یعنی 
دو رویکرد اصلی به ترتیب متعلق به دو بانی نخست گراندد تئوری یعنی شوند. معرفی می« لیل ابعاد شاتزمنتح»و 

 گلیزر و اشتراوس هستند. 

                                                           
1. Mills, Bonner & Francis 
2. Erlendson 
3. Neumann 



 

 

 ۲۶۱ مرجع پژوهش

  )کالسیک( گراندد تئوری با رویکرد گلیزر .02-0
 برود و از هاای خاص و دادهبر اساس این رویکرد پژوهشگر باید با ذهن سرشار از حساسیت نظری به سراغ زمینه

نظریه در رابطه با یک پدیده، در روشی استقرایی پدیدار شود. « اینجا و اکنون»ای برای ها، نظریهتماس خالق او با داده
استفاده « کدگذاری باز، محوری و انتخابی»ها شامل گانه تحلیل دادهها و با مراحل سهمندی از رویهنظام مجموعه

در رویکرد گلیزری کشف نظریه در فضایی گسترده، شود. گفته می« ظاهرشونده»کرد او به همین دلیل به رویشود. می
گیرد. در این رویکرد دو گام اصلی ها صورت میفرض و بر اساس وسعت دید پژوهشگر در تحلیل دادهبدون پیش

نخست  یه است. گامبندی کدها و رسیدن به نظرها و رفتن از سطح تجربی به سمت گروهکدگذاری شامل شکستن داده
مرور  4-72توان در جدول را می« کدگذاری نظری»و گام دوم یا « باز و انتخابی»به دو مرحله « کدگذاری واقعی»یا 

 کرد. 
 گلیزری  یکرد . انواع کدگذاری در رو0-02جدول 

شود و در مرحله کدگذاری انتخابی بتوان  ها آزادانه کدگذاری تا مقوله محوری مشخصدر کدگذاری باز، داده     
کنندگان، دغدغه دهد چگونه مشارکتوله محوری را هدایت کرد. مقوله محوری، توضیح میکدگذاری بر اساس مق

کنند. از ابتدای اقدام به کدگذاری باز، باید شده از سوی پژوهشگر حل میاصلی خود را در رابطه با مسائل مطرح
ا هاعی حاصل از تلفیق مقولههای انتزبود. کدهای نظری، مدل یا اصلی صورت آگاهانه در جستجوی متغیر محوریبه

ها در جهت یک نظریه هستند. کدهای نظری، چگونگی ارتباط ممکن میان کدهای واقعی برای تلفیق های آنو ویژگی
ها مانند کدهای واقعی حاصل از فرآیند کدگذاری باز و کنند. آنسازی میصورت یک نظریه مفروض را مفهومبه

نابراین کنند. ببافته و متصل میهمتکه شده را مجدداً بههای تکههستند و داستان انتخابی، ظهور یابنده و خودجوش
کدهای واقعی بدون کدهای نظری، انتزاعاتی تهی خواهند بود. کدهای نظری، قلمرو جامع، تصاویر وسیع و یک دیدگاه 

ها، سطح فاهیم و ارتباط میان آندهد تا در مکتوب کردن مدهند. این کدها به پژوهشگر اجازه میجدید را ارائه می
 مفهومی را حفظ کند.

ها، قولهدهد؛ اما گلیزر برای تلفیق ماستراواس، تلفیق مقوالت را با استفاده از یک پارادایم کدگذاری انجام میرویکرد     
فیق گلیزر برای تل. کنداشاره میسازی ها و مدلپذیری بیشتر برای تلفیق مقولهو امکان« های کدگذاریخانواده»به 

خانواده  78عنوان الگوهایی برای تلفیق معرفی کرد. این خانواده از کدهای نظری را به 78در ابتدا  کدهای واقعی،
تواند خانواده دیگر را تقویت یا ایجاد نماید. گلیزر در اشاره به های زیادی با هم دارند. یک خانواده میهمپوشانی

-سازی آزاد میها، پژوهشگر برای تلفیق کدها و مدلی، بدون تعیین نحوه پیوند واژههای کدگذارهریک از خانواده
 شده است. های کدگذاری معرفیچهار نمونه از خانواده 5-72گذارد. در جدول 

 

 توضیح انواع ردیف
 ها تا زمان ظهور مقوله محوریکدگذاری آزاد داده باز 7
 شوند )کدگذاری برای متغیر محوری(ها، در جهت آن کدگذاری میز ظهور مقوله محوری، مصاحبهپس ا انتخابی 2
 تلفیق  میان مفاهیم، توسط یک الگوی ارتباطی نظری 9



  

 

 

 روش پژوهش گراندد تئوری یا داده بنیاد ۲۶۸

 های کدگذاری از دیدگاه گلیزر. برخی خانواده5-02جدول 

های دیگری هم اشاره دارد که هر یک دریچه جدیدی در ذهن پژوهشگر البته گلیزر در مطالعات بعدی  خود، به نمونه  
ارد ع گلیزر تأکید ددر مجموکند. ها در جهت ایجاد یک نظریه فراهم میتری از مقوالت و تلفیق آنبرای دیدگاه وسیع
و کوربین بر یک چارچوب یکسان و  اشتراوسها بیرون بیاید اما طور طبیعی و خالقانه از دل دادهکه نظریه باید به

   (. 7335، 5)روبرچت کنندها تأکید میپارادایمی از پیش تعیین شده برای بیرون کشیدن نظریه از داده
      
 مند(و کوربین )نظام راوساشترویکرد با  گرانددتئوری .02-5

« یاز، محوری و انتخابب» مندمرحله کدگذاریو ها تحلیل دادهمند نظامبر مراحل « و کوربین اشتراوس»مند رویکرد نظام 
( از پیش تعیین شده  مرتب و 2-72در نهایت نتیجه در چارچوب یک مدل پارادایمی )شکل نحوی که به تأکید دارد؛

های روشن آن است. کدگذاری باز فرآیندی تحلیلی است که دلیل دستورالعملاین روش به محبوبیتشود. ارائه 
شوند. کدگذاری محوری فرآیند مرتبط ها کشف میها در دادهها و ابعاد آنها شناسایی و ویژگیوسیله آن مفهومبه

گیرد. هدف از ریه صورت میهای فرعی است. در کدگذاری انتخابی نیز یکپارچه کردن و پاالیش نظکردن مقوله
مدل یک ها در مورد موضوع موردبررسی در قالب ها و مقولههای کیفی در این مطالعه کشف سازهآوری دادهجمع

 پارادایمی است. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
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 
5. Robrecht  

 هایی در متن با پوشش تأکید بر واژه خانواده ردیف
 7«علل، نتایج، اقتضائات، متن، شرایط و تغییرات همگام»کلمه  6در ابتدای  Cبرگرفته از حروف  هاسی 6 7
 2«ها و طبقاتها، سبکشکل»مربوط نوع خانواده مانند  نوع 2
  9«هاها، توالیمراحل، فازها، زنجیره»مربوط به فرایندها مانند  فرایند 9
 4«های اجتماعی و اعتقادات اجتماعیهنجارهای اجتماعی، ارزش»انند های فرهنگی ممربوط به پدیده فرهنگی 4



 

 

 ۲۶۲ مرجع پژوهش

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 و کوربین اشتراوس. مدل پارادایمی 2-02شکل 
 شده است. معرفی 6-72و کوربین در جدول  اشتراوسهای موجود در مدل پارادایمی هر یک از مقوله     

 و کوربین   اشتراوس. انواع مفاهیم موجود در مدل پارادایمی 6-02جدول 

ه ها را بمند فکر و آنطور نظامها بهکند تا درباره دادهکمک می ها در قالب یک مدل، به پژوهشگرقرار گرفتن مقوله
 (. 7931و کوربین،  اشتراوسای مناسب به هم مرتبط کند )شیوه

 
 گرا( ساختبا رویکرد چارمز ) . گراندد تئوری02-6

ادراک، »از پیرامون خود  هااست. به این معنا که انسان« تفسیری»و  7«های چندگانهواقعیت»گرا، بر بنای رویکرد ساخت
ها ای انسانهمتفاوتی دارند. با این توضیح واقعیت بیرونی، محض و ناب نیست و با عالیق، منافع و ارزش« فهم و تعبیر

شود. پژهشگر در این رویکرد باید در هر موقعیتی صورت اجتماعی ساخته میآمیخته شده است. از این منظر جهان به
اجازه  شود وگویند. با این رویکرد واقعیت گرد نمیگران و ذینفعان چه میامالن انسانی و کنشها و عببیند که سوژه

صورت چندصدایی بر حسب ادراکات و عالیق و منافع و از شود تا پدیده موجود در یک زمینه خاص بهداده می

                                                           

1. Multiple Realities   

 توضیح انواع ردیف
ر موقعیت دها رخداد اصلی ایجادکننده مفاهیم و مقولهیا پدیده محوری و مرکزی اکتشاف شده با تأکید بر  اصلیپدیده  7

 آن( بر هاداده کنندهداللت محور همان) و زمینه مورد بررسی
 و شرایط پیدایش پدیده اصلی یا محوری  عواملهمان موجبات علی یا  شرایط علّی 2
 گذارند. زمینه یا بستر حاکمی که شرایط علی در آن بر پدیده اصلی اثر می )بستر حاکم( ایشرایط زمینه 9
 ای بر روی پدیده اصلی کننده اثر شرایط علی و زمینهعدیلو محیطی تعوامل عمومی  گر()مداخله شرایط میانجی 4
 برای کنترل، اداره و برخورد با پدیده موردنظر با هدف و دلیلی مشخص  هاها و واکنشکنش راهبردها 5
 اتخاذ راهبردهاشرایط علی و نتایج حاصل از آثار و  پیامدها 6
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احوال، اعمال »نگری بیشتری، درون تر کند و بامنظرهای مختلف بازنمایی شود. پژوهشگر باید مشاهداتش را مشارکتی
انی فراو»جای محدود کردن خود نسبت به آشکارسازی ها را ببیند. او باید بههای مختلف و تعارض آنگروه« و اقوال

آمده از دستها بهها، آرزوها، انتظارات و طرز تلقیها، خواستهاز کار و مقوالت بزرگ در برداشت« موارد جزئی
نزدیک شده است. به این معنا « نگارانهمردم»ها اقدام کند. خانم چارمز با رویکرد خود به مطالعه دداشتها و یامصاحبه

از  7«های غنی یا فربهداده»ای عمیق به با مطالعه« مشاهده، سند، مصاحبه و امثال آن»که پژوهشگر باید از هر طریق 
ضمن درگیری، تماس و مراوده نزدیک با مردمان یک در این رویکرد پژوهشگر های چندگانه دست یابد. واقعیت

ای تحلیل کند. او باید طور مداوم و مقایسهبه« ها و شواهد یک موقعیت راداده»ها کوشد تا از طریق فهم آنموقعیت می
هی را جزء به جزء در گزارش پژوهش با نگا« رویدادها»و « موارد مورد مشاهده»، «ها و تعابیر مردمها، فهمحرف»

بلی اشاره ها و بدون هیچ چارچوب قاکتشافی ثبت کند. چارمز با تأکید بر رویکرد گلیزر بر اکتشاف نظریه از درون داده
ها بسیار مهم هستند. به آوری دادهو معنابخش پژوهشگر در هنگام جمع« های تفسیرییادداشت»منظور دارد. برای این

ز ؛ و باید با تأکید بر بیان موقعیت بیرون اخواهد کرد ها معجزهعدها این دادهاین معنا که پژوهشگر نباید فکر کند که ب
برداری کند. از این تعامل ذهن و عین است ذهن خود، همراه با معناها و تفاسیر سریع و تکوینی ذهن خود یادداشت

        (. 7935شود )فراستخواه، که طی فرایندی تکوینی، نظریه ساخته می
گفته آن است که پژوهشگر باید اجازه دهد تا مسئله پژوهش، روش موردنظرش این روش با مراحل پیش تفاوت     

 پرسد. باز خود  1-72ها باید سؤاالتی به شرح جدول بودن داده 2«غنی و کافی»را شکل دهد. برای اطمینان از 
 با رویکرد چارمزراندد تئوری پژوهش گهای داده. سؤاالتی برای اطمینان از غنی و کافی بودن 1-02جدول 

 سؤاالت ردیف
اندازه کافی برای یادآوری فوری، درک و به تصویر آوری کامل بافت موردمطالعه های افراد، فرایندها و محیط بهها درباره زمینهآیا داده 7

 شده است؟ آوریجمع
 شده است؟آوریکنندگان در پژوهش جمعکردهای شرکتها و عملای از دیدگاههای کافی درباره توصیف دقیق مجموعهآیا داده 2
 سازد؟های زیرین سطح بافت موردپژوهش قرار دارد آشکار میها آنچه را که در الیهآیا داده 9
 قدر هست که تغییرات را در گذر زمان آشکار سازد؟شده آنهای گردآوریآیا مقدار داده 4
 شده است؟کنندگان در پژوهش گردآوریهای گوناگون شرکتهای متفاوت درباره عملکردآیا دیدگاه 5
 های تحلیلی دارد؟ها امکان ایجاد دستهآیا داده 6
 تولید و ارائه کنند؟ توانند ایدهها میشده انجام داد؟ چگونه این مقایسههای گردآوریتوان بین دادههایی را میچه نوع مقایسه 1

های آنان است. البته این به کنندگان و درک دیدگاهوری داده، احترام به نظر شرکتآیکی از مسائل مهم در جمع     
ود بدون تحمیل نطر خها را پذیرد؛ بلکه او دیدگاهکنندگان را میهای همه شرکتمفهوم آن نیست که پژوهشگر دیدگاه

کند . چارمز این نکته را مطرح میکردخواهد ها اعمال تفسیر خود را بر دادهدر نهایت اما کند آوری و تحلیل میجمع
بهم ها را مکه بر تجربیات اثر بگذارد و آن« های مفهومیواژگان و زبان پیچیده، نمودارها یا نقشه»که هر چیزی مانند 

مند، پژوهشگر مانند جای کدگذاری نظامکاهد. در این روش بهپردازی مبتنی بر داده میکند، از ارزش و اعتبار نظریه

                                                           

1. Rich Data  
2. Rich and sufficient 



 

 

 ۲۶۸ مرجع پژوهش

کشد. پژوهشگر پس از انجام بیرون می« هارا از درون داده نظریه»، «هاکرتراش بیرون کشنده تندیس از دل سنگپی»
ظریه به تولید ن« قدرت تخیل، قدرت نویسندگی و پرداخت»های فردی مانند های متعدد با اتکا به خالقیتمصاحبه

شود. ارجاعات مکرر به ها خلق میده از دل مصاحبهپردازد. در حقیقت نظریه با ارجاع به جمالت مفید برآممی
کند که نظریه تولیدشده، حاصل فرایندهای میان ذهنی است. در این ها، خواننده را با این واقعیت مواجه میقولنقل

به  ما»گویند ها به پژوهشگر میها خواهان معنی هستند و خواهان کشف شدن نیستند. به تعبیری دادهرویکرد داده
 (.7935)خنیفر و مسلمی، « ایم، بیا و ما را معنی کنکناری افتاده

 
 (موقعیتی)رویکرد کالرک گراندد تئوری با  .02-1

با توسعه روش گراندد تئوری مبتنی بر رویکرد « گراندد تئوری موقعیتی»( تحت عنوان 2119روش ادل کالرک )
ر شود که در انجام پروژه پژوهشی، پژوهشگروش تأکید می تأکید دارد. در این« موقعیت»کوربین، بر موضوع -اشتراوس

عناصر انسانی یا »و « موقعیت سوژه موردمطالعه»ها باید دائماً به یا دیگر روش آوری داده از مصاحبههنگام جمع
تأکید  حدیگر او بر نکاتی به این شرعبارتیتوجه داشته باشد. به« غیرانسانی اطراف سوژه با امکان اثرگذاری بر آن

 کند:می

  چه کسی و چه چیزی در موقعیت سوژه موردمطالعه وجود دارد؟ 
 چه کسی و چه چیزی در این موقعیت اهمیت دارد؟ 

  چه عناصری بر تغییر موقعیت اثرگذارند؟ 

و شود. چون موقعیت مدام در پویایی می 2«موقعیت»از مفهوم  7«زمینه و بافتار»جای در رویکرد خانم کالرک به     
پژوهشگر با حضور در موقعیت واقعی، مشاهده، مشارکت و تماس با است. « تنوع و تکثر»دگرگونی و همراه با 

« نقشه»ورت صوبرگشتی، پلکانی و انباشتی بهطور تکوینی، رفت، به«اندیشدشنود و میبیند، میمی»حاضرین، هر چه را 
ک کردن از ییکرد با سایر رویکردهای گراندد تئوری است. نقشهترین وجه تمایز این رومهم« کردننقشه»آورد. در می

-کند و از سوی دیگر به مصورسازی و تجسم بخشیدن اندیشهسو ترفندهای قدرت و کردارهای گفتمانی را آشکار می
کند. این اقدام، درگیری حاصل از تعامل و پرسشگری پژوهشگر با یک موقعیت را به تصویر های محقق کمک می

دن کند. با نگریستن به موقعیت و اندیشیفراهم میشد و امکان واکاوی، موشکافی و تفحص بهتری در جزئیات را کمی
ها، عالیق، منافع، ترفندهای قدرت، ها، دغدغهها، اشیاء، معانی، مواضع، تعارضآدم»درباره آن، همه چیز از جمله 

شود. این موارد باید با خطوط، در صفحات گسترده درج می« ال آنها، نمادها، واژگان و امثها، نشانهارتباطات، گفتمان
« ای کردن موقعیتنقشه»عمل  . هم پیوند داده شوند و یک شبکه عصبی را پدیدار کنندشناسی مناسب بهعالئم و نشانه

عیت، موق» هایشامل نقشه در طی یک فرایند تکرار شونده با افزایش مقوله و ویرایش ارتباطات در سه گام اساسی
  .(7935)فراستخواه، قابل انجام است  8-72به شرح جدول  9«عرصه و وضعیت

                                                           

1. Context  
2. Situation  
3. Situational Map, Arenas Map and Positional Map  
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 ها در گراندد تئوری با رویکرد کالرکای کردن داده. مراحل نقشه8-02جدول 
 محتوای تحلیل سطح تحلیل مرحله

 یک میدان و موقعیت خاص اجتماعی حاوی عناصر مختلف  نقشه موقعیت 7
 ای ش کنش متقابل عناصر موجود در موقعیت بر حسب ماهیت ارتباطی و شبکهنمای نقشه عرصه 2
 ها در قالب یک فرایند همچون علل، پدیده، جریان، نتایج، پیامد و امثال آن ها و پدیدهنمایش مسئله نقشه وضعیت 9

حیط یک صفحه به شکل مدر  ها راآنتوان ابتدا های شناشایی شده میمقولهعناصر و برای نقشه کردن در واقع      
ناصر برای شناسایی ع پراکنده کرد.و بر اساس تشخیص اولیه از میزان نزدیک به هم « نقشه موقعیت»با عنوان  72-9

در این موقعیت چه کسانی و »، «عناصر تشکیل دهنده این موقعیت خاص کدامند؟»هایی چون این مرحله باید پرسش
ها، موقعیت حاوی چه گروه»، «معانی نمادین چیزها و ساختارها چیست؟»، «دارد؟ هایی وجودو چه آئینچه چیزهایی 

هایی در موقعیت وجود چه گفتمان»، «شود؟چه تمایزهایی در موقعیت دیده می»، «قشرها، نهادها و ساختارهایی است؟
  شود. استفاده می« های نفوذ و قدرت در موقعیت کدامند؟حوزه»، «دارد؟

 
 های شناسایی شده با رویکرد گراندد تئوری کالرکمرحله اول نقشه کردن مقوله. 4-02شکل 

ه ها و ایجاد یک شبکبعد باید نسبت به ایجاد پیوند بین مقوله« نقشه عرصه»دوم و برای تهیه یک در مرحله      
ین موارد خواهد بود: سؤاالت اصلی در این مرحله عبارت از ااقدام نمود.  4-72بر مبنای منطقی مانند شکل عصبی 

ها آن»، «آیند؟وجود میها و عالیق و منافع و معانی مشترک بههای اجتماعی مختلف، چگونه حول گفتمانجهان»
 «. کنند؟چگونه عمل، ائتالف یا اختالف پیدا می

 
 های شناسایی شده با رویکرد گراندد تئوری کالرک . مرحله دوم نقشه کردن مقوله0-02شکل 

ن شود. ایهای مرتبط با هم نمایش داده مییک فرایند بر مبنای مقوله« وضعیت نقشه»در مرحله سوم یا تهیه       
های مشخص یا عوامل های مشخصی باشد که بر اساس پردازشتوان نمایش دهنده یک فرایند با ورودینقشه می

یک نمونه نقشه  5-72شکل ر شود. ای مشخص و یا در ادامه پیامدهایی مشخص منجاثرگذاری مشخص به نتیجه
چه فعل و »شوند، شامل این موارد هستند سؤاالت کلیدی که در این مرحله مطرح میدهد. وضعیت را نشان می



 

 

 ۲۶۶ مرجع پژوهش

ها در میدان نیرو چگونه پیش آراییها و صفمسیر غیرخطی فرایندها و فعالیت»، «انفعاالتی در عرصه جریان دارد؟
 «. شود؟چه مقتضیاتی منجر به چه آثار و نتایجی می»، »قرار است؟سناریوها از چه »، «رود؟می

 
 . یک نمونه نقشه وضعیت با رویکرد گراندد تئوری کالرک 5-02شکل 

  
 . گراندد تئوری با رویکرد شاتزمن )تحلیل ابعاد(02-8

ی بررسهمراه با ها ادهفرآیند مقایسه دائمی دانداز برای تحلیل در این رویکرد بر ضرورت برخورداری از یک چشم
نویسی برای یک پدیده است. تحلیل ابعاد نوعی مدخل .(2172، 1)برترو داردتأکید شکلی گسترده و پیچیده بهها آن

 جوهو و نظری مبانینظر  از «دانشنامه»است. « المعارفیا دایره دانشنامه»گیری یک ای برای شکلنویسی پایهمدخل
 یبازنمایبر « دانشنامه»اشاره دارد. « هامدخل مدیریت»و « گزینیمدخل»ص با تأکید بر خا رژانبه یک نوع  کارکردی

 این ای شکست( پردازش قابل) مدیریت قابل واحدهای یا قطعات به را دانش ایدکه در آن ب است سازیمفهومبا  دانش
 بدیلت یکپارچه و منسجم کلیّتی به را شدان واحدهای ارتباط، این. دکر برقرار ارتباط هاآن بین و گزینش را واحدها

 رکارکردمدا وجه بر ناظر نیز بودن گونهنقشه. سازدمی متمایز منفک،های ولهمق از ایمجموعه از را دانشنامه و کندمی
 کشد،می تصویربه را بیرون واقعیت از معیّنی نمای و نقش اینقشه هر کههمچنان و است دانشنامه گرایهدف یا

 تنهانه دانشنامه عالوه،به. باشد دانشنامه موضوعی پوشش و اهداف معرف که دهدمی ارائه دانش از نمایی نیز مهدانشنا
 عمراج از نیز حیث این از و گیردمی دربر هم را دانش خود بلکه( آنها بین ارتباط و دانش واحدهای) دانش بازنمایی

ت اس نحوی بهدر قالب مقاالت « هامدخل»یعنی  دانش واحدهای شگزین اینکه، خالصه. شودمی متمایز دیگر نظایر و
باشد  منسجمدر قالب یک کل  محتوایشان و هامدخل عنوان ارتباط حفظ با موجود دانششگر نمای جموعدر م که

ضوعی وبا این رویکرد رویکرد تحلیل ابعاد شاتزمن هر پدیده را در قالب یک دانشنامه متا(. )دانشنامه جهان اسالم، بی
های معنایی درباره گیرد. در این رویکرد پژوهشگر تمامی مدخلهای متفاوتی از ابعاد مختلف در نظر میبا مدخل

مندی از آن آوری و در ادامه اطلس مفهومی ساختموضوع پژوهش را به استناد شواهد و جزئیات بررسی شده جمع
هم به  و« هایشفرضت پدیده و موضوع  بدون تأثیر از پیشماهی»کند. پژوهشگر در این مسیر باید هم به ایجاد می

ا با هتوجه داشته باشد. ابعاد و ارتباط آن« شناخت تحلیل و موشکافانه از کلیت پیچیده پدیده با توجه به ابعاد آن»
مورد توجه « اه، شرایط، فرایند، نتایج و پیامدخصایص، بافت، مقتضیات اثرگذار»هایی چون تواند در زمینهیکدیگر می

؛ گذاری کندگذاری و نشانهنویسی، نامتکه مدخلها و شواهد تمامی این ابعاد را تکهقرار گیرد. پژوهشگر باید داده

                                                           
1. Berterö 



  

 

 

 روش پژوهش گراندد تئوری یا داده بنیاد ۲۶7

ترین زنی به همه کوچکیابی و برچسببدون اینکه در دام فروکاستن و تجزیه یک کلیت بیافتد. این کار با مدخل
های محوری است که اصل کار گیرد. در ادامه این خوشهه یک پدیده صورت میتنیدواحدهای معنایی تودرتو و درهم

-داشتکند و این کار با بسط یادشود. تحلیل معرفتی و استفهام معنایی از پدیده همچنان ادامه و تعمیق پیدا میآغاز می

و طراحی حرکات پیچیده و  7«پردازی یا کوریوگرافرقص»شود. شاتزمن این اقدام را به انجام می« سازیمفهوم»های 
توان رویکرد گراندد تئوری شاتزمن را در چندگام غیرخطی کند. به این ترتیب میظریف مانند حرکات باله تشبیه می

  (. 7935مرور کرد )فراستخواه،  3-72به شرح جدول 
 . رویکرد غیرخطی اقدامات در گراندد تئوری با رویکرد شاتزمن9-02جدول 

 وضیحت فعالیت ردیف
ها و شواهد درباره یک حوزه مسئله از طریق مصاحبه و بررسی در جزئیات توسط پژوهشگر، آوری دادهجمع استفهام 7

 کنندگان و اجتماع تا اکتشاف کلیتی از یک پدیدهشرکت
 نویسی مفهومی درباره آن گذاری واحدهای معنایی یک کلیت و مدخلموشکافی و نام تفکیک 2
های معنایی محوری و اطلس مفهومی با ربط اجزای واحدهای معنایی بر اساس سرشت ایجاد و توسعه خوشه اهکشف رابطه 9

 ارتباطی امور پیچیده در جهان انسانی و اجتماعی )یک فرایند تکرارشونده اکتشافی( 
 تکرار عمل تحلیل تا ظهور یک نظریه نوپدید  بازنمایی 4
 زنی اعتبار آن ه با نظریات کالن و صوری در متون و منابع موجود برای محکدست آمدمقایسه نظریه به مقایسه 5

 
 گیری در گراندد تئوری . مالحظات نمونه02-9

جای جامعه آماری بزرگ، با یک موقعیت خاص سروکار داریم. دامنه کار پژوهش را موضوع و در گراندد تئوری به
مشترک  هایتجربهافرادی با خاص، به  یمطالعه مشکلی در سازمانی برامونه عنوان نهکند. بمسئله پژوهش مشخص می

ت. اس «نظری»و  «هدفمند»چارچوب انتخاب نمونه در گراندد تئوری، لذا . نیاز استزیسته و اندیشیده در آن موضوع 
تعریف  های هدف دارای اطالع مناسب را، گروه«موضوع، مسئله و موقعیت»به این معنا که بتواند حسب « هدفمند»

نیز به این معنی است که کفایت الزم برای رسیدن به سطح انتزاع نظری یا اکتشاف نظریه را داشته باشد. « نظری»کند. 
ود. معیار شاین کفایت با فرایندی تکرارشونده تا رسیدن به حدی از کفایت محتوایی برای اکتشاف نظریه حاصل می

در مجموع ها، طبیعت موضوع و موقعیت در پژوهش است. د و گروهجای تعداد افراگیری در این روش، بهنمونه
 (. 7935شود )فراستخواه، ارزیابی می 71 -72گیری در گراندد تئوری با دو معیار به شرح جدول چارچوب نمونه

 گیری در گراندد تئوری. معیارهای ارزیابی نمونه01-02جدول    
 توضیح معیار ردیف

 های مرتبط با موضوع و مسئله مورد بررسییا انتخاب افراد یا اسناد حامل تجربهها اشباع داده ورودی 7
 ای در سطح اکتشاف و دارای ظرفیت کافی در باب موضوع و مسئلهاشباع نظری یا انتخاب نمونه تا رسیدن به نقطه خروجی 2

عیت پژوهش بستگی دارد. برای تعیین ابعاد و مقدار نمونه به هدف، مسئله، موضوع، سؤاالت پژوهش و موق     
و  خچند سناز های زیسته و اندیشیده گیری در مرحله صفر پژوهش باید دید که افراد حامل اطالعات و تجربهنمونه

                                                           

1. Choreograph   



 

 

 ۲۶۴ مرجع پژوهش

اساتید، »هایی مانند منظور پژوهش روی یک مسئله در یک دانشگاه باید دید که چه گروه. برای نمونه بههستند طبقه
از  هاآوری دادهها به انتخاب نمونه پرداخت. با جمعدرگیر آن هستند و بر اساس آن از میان آن« دانشجویان و کارکنان

ها و اطالعات رسیم که مضامین حرفرویم. یعنی به جایی میها پیش مینمونه شناسایی شده تا مرحله اشباع داده
و دیگر بینش و  کفایت حاصل شده است ها و شواهد الزم در حدمعنای آن است که دادهشوند. این بهتکراری می

ا هرسد. یعنی باید مشخص شود که دادهها میحال نوبت به مرحله اشباع دادهشود. ای حاصل نمیبصیرت یا نکته تازه
(. 7981؛ فلیک، 7935مفاهیم و مقوالت مورد نیاز یک نظریه را دارا هستند )فراستخواه،  کفایت الزم برای پروراندن

 جمحتوان گفت که محقق نشد باید در انتخاب نمونه یا مرحله اشباع داده تجدیدنظر کرد. بنابراین می اگر این امر

 «هاموقعیت و فضاها اتفاقات،» از توانمی افراد بر عالوه نظری گیرینمونه شود و درمی مشخص کار حین در نمونه
  (.7338و کوربین،  اشتراوس؛ 2118کرد )فلیک،  گیرینمونه نیز

 

  در گراندد تئوری  هاآوری داده. مالحظات جمع02-01
یت های یک موقع، با تکیه بر دادهنظریه خاصبا به جای آغاز و مسیر کار در گراندد تئوری، منبعث از داده است       

ر د. ذهن پژوهشگساز نیاز دارپرداز و مفهومها به ذهن ورزیده نظریهشود. مواجهه با دادهخاص دنبال و به نظریه ختم می
شواهد،  ها وقدری با آفاق نظری محشور و مأنوس باشد که ورزیده شود و قدرت انتزاع پیدا کند و بتواند از دادهباید به

ا، متون هکار، پژوهشگر باید پیشتر، گردش خوبی در آرا، نظریهپردازی کند. برای اینبه کمک عمل تجرید ذهنی، نظریه
تماس ذهنی »شود. حساسیت نظری به « ذهن باز»در کنار  7«حساسیت نظری»شد تا سرشار از و منابع پیشین داشته با

کاویدن معناهای »و « بررسی مناسب»، «طرح سؤال مناسب»، «مشاهده خوب و عمیق»، «متفکرانه با یک موقعیت خاص
ذهن »منتخب نقش مهمی دارد. ها نگاه پژوهشگر متأثر از رویکرد آوری دادهدر جمع کند.کمک می« هاعمیق در داده

را ایجاد این حساسیت « ذهن باز»ها در کند. نظریهها اشاره میها بدون محصور شدن در آنبر آگاهی از نظریه« باز
ها شود و از دل ها معناهای متعددی دیده شود. در مجموع پژوهشگر باید با اشراف نظری وارد دادهکند تا در دادهمی

ها در رویکردهای مختلف، نگاه پژوهشگر به داده 71-72بر اساس موارد اشاره شده در جدول  ازی کند.پردها نظریهداده
 . (7935)فراستخواه،  با یکدیگر تفاوت دارند

 ها . دیدگاه انواع رویکردهای گراندد تئوری به داده01-02جدول 
 هادیدگاه نسبت به داده رویکرد ردیف

 های آبستن معانی  در نقش قابله و توجه به داده پژوهشگر گلیزری/ ظاهرشونده 7
 های حاوی معانی گر و توجه به دادهپژوهشگر در نقش ریخته منداشتراوسی/ نظام 2
 های دارای بازی معناییپژوهشگر در نقش مفسر و توجه به داده گراچارمز /  ساخت 9
 های دارای ترفند معنا هپژوهشگر در نقش افشاگر و توجه به داد کالرک/ موقعیتی  4
 های با رقص معانی پژوهشگر در نقش تماشاگر و توجه به داده شاتزمن / ابعاد  5

                                                           

1. Theoretical Sensitivity  



  

 

 

 روش پژوهش گراندد تئوری یا داده بنیاد ۲۶۲

مشاهده، مصاحبه، بررسی اسناد و »های مختلفی چون صورتتواند بهها در گراندد تئوری میآوری دادهجمع      
(. مصاحبه با 2172باشد )کرسول، « ژوهشگردهندگان، مشارکت و تأمالت شخصی خود پمدارک، خاطرات پاسخ

« هاعلل آن»و « دهندگان، عالقه و آرزوی پاسخادراک، نگرش»تر شونده، شرایط ارزیابی عمیقارتباط مستقیم با مصاحبه
دون از یا بهستند. در مصاحبه ب« باز یا نیمه ساختاریافته»صورت ها در گراندد تئوری بیشتر بهکند. مصاحبهرا فراهم می

ند. کطور عمیق کاوش میدهنده را بهشده، ذهن پاسخگر درباره تعدادی از موضوعات از پیش تعیینساختار، مصاحبه
ی هاگر جنبهای وجود ندارد. در عوض، مصاحبهشدهدر این مصاحبه، سؤاالت استانداردشده و پاسخ از قبل تعیین

کند. در مصاحبه نیمه آید، بررسی میوگو پیش میگفت گونه که درشوندگان را آنمتعددی از نظرات مصاحبه
(. مصاحبه اغلب طی شش 7931شود )سرمد و همکاران، پذیری از پیش تنظیم میساختاریافته، سؤاالت با انعطاف

های الزم و مهم شود. از مهارتانجام می« تعیین هدف، طراحی، انجام مصاحبه، نگارش، تحلیل و تهیه گزارش»مرحله 
گفتن، نوشتن، گوش دادن، تحلیل نقادانه وضعیت، سخن»های توان به مهارتی پژوهشگر روش گراندد تئوری میبرا

 اشاره کرد. « دیدن و تفکر انتزاعی
گیرد که گویی اساساً سؤالی در کار شود. این کار چنان انجام میها با توصیف موقعیت آغاز میآوری دادهجمع     

ها، آدم»های مناسب را درباره باید داده« توصیف غنی»یت پیش رو اهمیت دارد. در مرحله نیست و فقط شناخت وضع
ا هدنبال الگو یا انجام قضاوت بود. باید این توصیفآوری کرد و در این مرحله نباید بهجمع« ها و رخدادهاها، کنشمکان
 کمّیهای (. از داده7985و کوربین،  اشتراوسکامل کرد ) «ها، اسناد، آمار و ارقام مرتبطها، عکسها، فیلممصاحبه»را با 

و  های کیفیآوری دادهبهره گرفت. با ورود به میدان پژوهش و جمع« رویکردی کیفی»توان برای توصیف با هم می
شروع  رویکرد ظاهر شونده تأکید دارد در هنگامگیرد. زمان صورت میطور همها بهها و تحلیل آن، گردآوری دادهکمّی

ها طوری انتخاب شوند که اطالعات مفیدی را در حوزه موضوع منتخب فراهم ها و مجموعهپژوهش باید افراد، گروه
 (. 2177، 7کنند )دوداس، سیلینگو و اسماعیل

 
 در گراندد تئوری هاحلیل یافتهت. مالحظات 02-00

ود ششده انجام میآوریهای جمعداده« بندیری و مقولهگذابندی، نامپردازی، دستهخرد کردن، مفهوم»ها با تحلیل یافته
شود. می آغازهم  هاداده تحلیل کار هاداده آوریجمعدر بسیاری از رویکردها در طول (. 7931و کوربین،  اشتراوس)

ژوهشگر بار ها، پداده تحلیل از بعد ممکن است و دارد ادامه همچنان گیرینمونه که افتدمی اتفاق شرایطی در این امر
 ترینمهم ادامه دهد. اشباع نظری رسیدن به  زمان تا را عمل این و داده برود آوریجمع و گیرینمونه سراغ دیگر به

 محتوا روش تحلیلها با گفتهو  هایادداشت است. کدگذاری مراحل انجام و یکدیگر با هاداده مقایسه قسمت این در کار
برای  (. مراحل کدگذاری7331و کوربین،  اشتراوسهستند ) کدگذاری سازوکاری برای ها،گراف و جداول از استفاده و

رح جدول به ش« فرضیهو های اصلی مقوله، فرعیی هامفاهیم، مقوله»چهارعنصر تشکیل معانی و مفاهیم است بر مبنای 

                                                           
1. Devadas, Silong & Ismail 



 

 

 ۲7۱ مرجع پژوهش

و  ، محدودترفرضیهو  های فرعی، اصلیای است که با حرکت به سمت مقولهمفهوم گسترده« مفاهیم»است.  72-77
 شود. تر میکانونی

 
 . عناصر گراندد تئوری     00-02جدول 

با شناسایی نکات شوند. مشخص می قالب یک جدولدر شده با کدگذاری آوری جمعجمالت و عبارات نخست     
شود. سپس با مرور کدها و شناسایی کدهای مشترک برای ها، به هر نکته یک کد معین اختصاص داده میکلیدی داده

 ها در قالبرا شناسایی و آن« مشترک مفاهیم»توان حال در جدول می. گیردشکل می «عنوان مفهومی»یک پدیده، یک 
ها در ذیل یک توان آنهای فرعی میهای مشترک مقولهدر ادامه با تشخیص ویژگی. محدود کرد« ی فرعیهامقوله»
 د. آوررا فراهم می« نظریه»گیری ها و مفاهیم شرایط شکلسازماندهی کرد. حال مرور ارتباط این مقوله« مقوله اصلی»

این منظور هر واحد ها، قابل تحلیل است. بهآوری دادهمعدست آمده از ابزارهای جهای بههر کوچکترین واحد داده     
اشد. داشته ب« کننده و محل گزارهنوع ابزار، منبع داده، مشخصات مشارکت»باید یک کد معرف از ابعاد مختلفی چون 

-زارشگبرای ارجاعات، استنادات، « بررسی متقابل و تداوم کنترل»هدف این کار آن است تا در فرایند پژوهش، امکان 
، «برای مصاحبه IN»توان از کدهایی چون ای و پایانی وجود داشته باشد. برای کدگذاری معرف ابزار میهای مرحله

«QN برای پرسشنامه باز» ،«OB برای مشاهده» ،«DO برای اسناد» ،«SE برای تأمالت شخصی» ،«ME برای یادداشت-
های برای پنل FG»، «های خودهای دیگران از تحلیلشتبرای یاددا LO»، «های فنی پژوهشگر در فرایند تحلیل

 P»توان کدهایی مانند دهنده هم میهای پاسخو امثال آن استفاده کرد. برای گروه« های بحث کانونیموضوعی و گروه
 احبهتوان با عدد به ردیف شخص مصو امثال آن تهیه کرد. همچنین می« استادان F»، «مدیران M»، «برای سیاستگذاران

توان هر ها میها نیز یک شماره اختصاص داد. با این طراحیتوان به هر گزاره از دادهشده اشاره نمود. عالوه بر آن می
 (.7935گزاره را به شکل زیر کدگذاری کرد )فراستخواه، 

 (.IN-P-03-057شود )وجود نهادهای موازی برای سیاستگذاری باعث تداخل و تعارض می

 «نفر سوم گروه»، «از گروه سیاستگذاران»، «از نوع مصاحبه»دهد که این داده اختصاص داده شده نشان میکدهای       
 است.  « هاهای برآمده از مصاحبهفهرست گزاره 51از ردیف »و 
ل یکند. تحلشود و بسط پیدا میها هدایت میها درهم تنیده است و حسب تحلیلها با تحلیل دادهآوری دادهجمع    

در  وبرگشترود. این مسیر کار خطی نیست و با رفتها پیش میها نیز طی روند تکوین، تکمیل و اشباع دادهداده
شوند و آوری و ثبت میطور مداوم جمعمرحله و بهبهها مرحلهدر واقع دادهها همراه است. آوری و تحلیل دادهجمع

پذیرد. در این مسیر خالقیت نقش مهمی صورت می« هاای دادهمقایسه تحلیل مداوم و»ها، پای آنطور غیرخطی پابهبه

 توضیح عناصر ردیف
  برآمده از جمالت یا واحدهایی با معنایی مشخص و محدود شونده به یک مفهومواحدهای بنیادی  مومفه 7
  محدود شدن به یک مقوله فرعیو  یا طبقه و حاصل ترکیب و کنار هم قرار گرفتن چند مفهوم فرعی مقوله 2
 فرعی و محدود شدن به یک مقوله اصلیترکیب چند مقوله یا ابعاد و شامل  مقوله اصلی 9
  برای رسیدن به یک فرضیه یا نظریه خاصو مفاهیم  هایافته بین مقولهبیانگر روابط تعمیم هافرضیه 4
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گیرد. در بعد خالقیت عمومی مورد توجه قرار می« وابسته به رویکرد منتخب»و « عمومی»دارد. این خالقیت از دو بعد 
قیت اشاره دارد. در خال ها با مقایسه و تحلیلگذاری، کشف ارتباط میان آنزنی، نشانهگذاری، برچسببر فرایندهای نام

بازنمایی نظریه »، «ای کردن در رویکرد گلیزریمقوله»س رویکرد منتخب به مواردی چون خالقیت در خاص بر اسا
نقشه کردن موقعیت در رویکرد »، «های معنایی مردمان در رویکرد چارمزتفسیر برساخته»، «یاشتراوسدر رویکرد 

  (. 7935اشاره دارد )فراستخواه، « ر رویکرد شاتزمنکردن دنویسی و اطلسمدخل»و « کالرک
 است وهایی شباهتدارای ی اشتراوسرویکردهای گلیزری و ویژه در رویکردهای مختلف و به گذاریفرایند کد    

ی رت، کدگذاری با جزییات بیشتر و با فنون دقیقیاشتراوس مندرویکرد نظامهایی هم دارند. برای نمونه در تفاوتالبته 
، 7جزییات و قواعد کمتری در کدگذاری وجود دارد )جونز و آلونی ،ر رویکرد ظاهر شونده گلیزریشود اما دمی بیان

شوند، سپس با شناسایی مقوله محوری صورت باز کدگذاری می(. در رویکرد ظاهر شونده، چند مصاحبه اول به2177
ا همند، کلیه مصاحبهکه در رویکرد نظامبند. درصورتییاهای بعدی در قالب کدگذاری انتخابی ادامه میمصاحبه

های ای از سؤالها، مجموعهدر رویکرد ظاهر شونده، برای کدگذاری بازداده« گلیزر»شوند. صورت باز کدگذاری میبه
ا قرار دادن مند بدر رویکرد نظام« و کوربین اشتراوس»کند، اما ها پیشنهاد میخنثی را برای تسهیل فرایند تفسیر داده

ا از طریق هها در تحلیل بسیار ریز مخالف هستند. در کدگذاری انتخابی ظاهر شونده تأکید بر تلفیق میان مقولهداده
ها از طریق پارادایم کدگذاری مند، تلفیق مقولههای کدگذاری است اما در رویکرد نظامیک الگوی ارتباطی با خانواده

باز، محوری و »ای از کدگذاری سه مرحله« و کوربین اشتراوسمند نظام»رویکرد  در(. 2117، 2شود )الکانجام می
 شود. می ها استفادهبرای تحلیل داده« باز و انتخابی»ای از کدگذاری دومرحله« ظاهر شونده گلیزر»و در رویکرد « انتخابی

( MAXQDA)دی ای  افزار مکس کیونرمبه توان ها در گراندد تئوری میافزارهای کامپیوتری برای تحلیل دادهنرماز 
 اشاره کرد.

ترین واحد معنادار از محتوای متنی هدف یک کد در این مرحله به هر یک از کوچک. کدگذاری باز: 02-00-0
تواند یک جمله کوچک یا یک قسمت از بند و یا ها میشود. واحد معنادار دادهای اختصاص داده میمفهومی و مقوله

باید مفاهیم و تر باشد، بهتر است. بند از کل محتوای متنی باشد. در هر صورت هر چه واحدها کوچکیک یا چند 
ای ههای یک زمینه و موقعیت انسانی و اجتماعی مشخص باشد و نه از ذهنی غیراستقرایی و نظریهمقوالت از خود داده

  (.7931و کوربین،  اشتراوس) توجه داشت 72-72پیشین بیرون آمده باشد. برای این منظور باید به مالحظات جدول 

                                                           
1. Jones & Alony  
2. Locke  
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 . مالحظات کدگذاری باز در گراندد تئوری02-02جدول 
 مالحظات ردیف

 ها در قالب یا فهرستی دقیق و صریح و تا حد امکان کوتاه و معنارسانساماندهی گزاره 7
 ت پیگیری در صورت لزوم های پژوهش و قابلیاختصاص کدهای حرفی و رقمی برای کمک به شفافیت در داده 2
 ها )از سطح کوچکتر تا سطوح بعدی در حد نیاز(ها با توجه به مضامین آنها در قالب مقاهیم و مقولهای کردن یا قرار دادن گزارهمقوله 9
 بررسی اعتبار مقوالت  4

 (. 7981کرد )فلیک،  اشاره 79-72های جدول توان به نمونهمتن میبرای کدگذاری های رایج ازجمله سؤال    
 

 

 

 

 . سؤاالتی در مواجهه با متن برای مقایسه و پاالیش 04-02جدول 
 سؤال محور ردیف

 بررسی است؟ای قابلدر اینجا، مسئله چیست؟ چه پدیده چه چیزی 7
 کنند؟ چه ارتباطی با هم دارند؟هایی بازی میچه افراد یا کنشگرانی درگیرند؟ چه نقش چه کسی 2
 اند(؟اند)و یا نشدهشدههایی از پدیده بررسیچه جنبه چگونه 9
 چه مدت؟ کجا؟ چه مقدار؟ به چه شدت؟ چه وقت 4
 های مختلف شدت؟جنبه چقدر 5
 چه دالیلی مفروض هستند و یا ممکن است برداشت شوند؟ چرا 6
 اند؟شدهاین هدف استفادههایی برای دستیابی به ها، تاکتیک و استراتژیچه وسایل، روش ایبا چه وسیله 1

 فهومیم برچسبی متنی، واحد هر ترتیببدین. دارد وجود هاگزاره از عمیق سازیمفهوم به نیاز کردن ایمقوله برای      
 کی مفهومی، طیف هر از. شودمی تشکیل مفهومی هایطیف کوچک، هایمفهوم از مداوم صورتبه پلهخورد و پلهمی

 نندما مشخصی ستون در آمده دستبه در ادامه مقوالت و گذارینشانه و بندیعنوان هاداده کل و دآیمی دستبه مقوله
 (.7935 فراستخواه،) شد خواهد درج 74-72 جدول

 های مفهومی و سپس به مقولهطیفها به. سیر داده00-02جدول 
 مقوله های مفهومیطیف داده

ای بگومگو وجود داشت اما من از گاهی در امکان موفقیت خیلی تردید بود و ج
 کارم دست برنداشتم. 

  نفس با وجود قبول گفتگو اعتمادبه
 
 
 

 تحمل ابهام

 پذیرش مالحظات با وجود پشتکار نشینم.خرم ولی از پای نمیجان میمالحظات را به
 درک پیچیدگی جور فکر کنند.اند و نباید انتظار داشت همه یکمباحث انسانی پیچیده
 گریزیپذیری و مطلقنسبیت دانش ما نسبی است.

 گراییکثرت اند و باید گفتگو کرد.ها مختلفدیدگاه
-های تاریکی وجود دارد ولی میخواهی انجام بدهی، نقطههمیشه درکاری که می

 ها را روشن کرد.شود چراغی یافت و آن
 سازیپذیری و امید به روشنابهام

 (2نفس با وجود قبول گفتگو )هاعتمادب داد.نفسش را از دست نمیکارش داشت ولی اعتماد به آمادگی بگومگو درباره

طور هب« قبل، بعد یا کلی»است و در آن هر مفهوم با مفاهیم « مقایسه»و « پرسش»بندی بر اساس دو راهبرد مقوله     
(. مقوله، 7984و ایمانی جاجرمی،  7931وربین، و ک اشتراوسشود )های مرکب و جامع ایجاد میمنظم مقایسه و مقوله
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رین در درون خود هستند. نام مقوله، باید بیشت« مفاهیم»کردن انواع تر با قدرت مفهومی باال به دلیل جمعمفهومی انتزاعی
«  ولهمق»، و هاهای مفهومی از حوادث یا پدیدهبرچسب« مفاهیم»های نمایانگر آن داشته باشد. درمجموع ارتباط را با داده

هنگام مطالعه اسناد یا « هاکدگذاری جمالت و پارگراف»(. در 2172شوند )کرسول، ای از مفاهیم تعریف میمجموعه
ردازد. برای گذاری بتواند به تحلیل آن بپدنبال ایده اصلی نهفته در آن باشد تا پس از ناممتن مصاحبه، پژوهشگر باید به

نیست و باید به دنبال مقوالت فرعی « خطبهخط»مند نیازی به تحلیل ند رویکرد نظامهای پارادایمی مانتکمیل مدل
ممکن است  (.7984و ایمانی جاجرمی،  7931و کوربین،  اشتراوسکننده مدل بود )های اصلی و کاملمرتبط با مقوله

 بندی کند.ولهبندی یا مقگذاری را گروهها یا صدها برچسب مفهومی حاصل از نامپژوهشگر باید ده
ها های پژوهشی و نوع دادهبر حسب موضوع پژوهش، پرسش« مفاهیم و مقوالت»دست آمده در قالب کدهای به     

ده از شود یا مفهومی استنباط شگفته می« کد متصل به متن»ها هستند که به آن دو حالت دارند. یا مفهومی در بدنه متن
ای از هرکدام نمونه 75-72(. در جدول 7935شوند )فراستخواه، تعبیر می« تنشده از مکد ساخته»متن هستند که به 

 شود. ارائه می
 ای از انواع کد متصل به متن و کد ساخته شده از متن. نمونه05-02جدول 

 نوع کد کد طیف مفهومی داده
 ساخته شده از متن مسئولیت اجتماعی پردازند.ها به مشکالت جامعه میرسانه

 متصل به متن  مسئولیت اجتماعی پردازند.ها در راستای مسئولیت اجتماعی به مشکالت جامعه میرسانه

دست آمده در هر مرحله، در یابد و با توجه به مفاهیم و مقوالت بهها با کدگذاری باز ادامه میآوری دادهکار جمع     
ود و یا شآید یا مشاهدات دیگری حاصل میعمل میبه کنندگانهایی از دیگر مشارکتطور پلکانی، پرسشادامه نیز به

وند. شهای قبلی مقایسه میهای حاصل از این موارد با دادهکند. در این مسیر دادهادامه پیدا میهایی از نوع دیگر بررسی
راتب ه مشود. در سلسلصورت تکوینی تکمیل میهای مقوالت بهیابد و جدولهمین صورت عمل کدگذاری ادامه میبه

 شود. دنبال می 6-72ها با کدگذاری فرایندی به شرح شکل تقلیل داده

 
 ها در کدگذاریفرایند تقلیل داده. 6-02شکل 

های نظریه را تشکیل یا همان چیزی است که مفصل« ایمحورهای اصلی مقوله»آخرین مرحله از این فرایند،      
کدگذاری محوری یا کدگذاری نظری است. بر این اساس کدگذاری باز در  دهند. این مرحله مقدمه ورود به مرحلهمی

داده ها  مفاهیم  طیف مفهومی مقوله
خوشه

مقوله ای
محور اصلی
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     مانند جدولها بهگیرد. نخستین جدول به فهرست گزارههایی مشخص و طی چندگام اساسی صورت میجدول
 اشاره دارد.  72-76

 هاآوری دادههای حاصل از جمع. نمونه جدول فهرست گزاره06-02جدول 
 سطح اول مقوله کد گزاره ردیف

 تحمل ابهام IN-P-07-01 نشینم.خرم ولی از پای نمیجان میمالحظات را به 7
 یادگیری از خطا IN-P-04-02 افزود.هر خطایی به پختگی من می 2
 مندی از دانش تخصصیبهره IN-P-03-03 این موضوع با رشته تحصیلی من مرتبط است. 9
... ... ... ... 

گیرند. بنابراین پژوهشگر برای های سطح اول قرار میمختلفی در ذیل یکی از مفاهیم یا مقولههای اغلب گزاره     
مقوالت را فهرست و به  71-72های پوشش دهنده باید در یک جدول مانند جدول شناسایی تعداد فراوانی مقوله

 ها در جدول قبلی اشاره کند. ها با توجه به شماره ردیف آنفراوانی آن
 ها . تکرار و فراوانی مقوله01-02جدول 

 تکرار بر اساس شماره ردیف هامقوله ردیف
 24، 76، 1، 7 تحمل ابهام 7
 79، 5، 2 یادگیری از خطا 2
 47، 94، 91، 78، 9 مندی از دانش تخصصیبهره 9
... ... ... 

اد ها نظمی معنایی ایجکه باید برای آن با این شرایط انبوهی از معانی، مفاهیم و مقوالت پراکنده ایجاد شده است     
موضوع، مسئله، هدف، سؤاالت، »دست آمده اغلب زیادند و پژوهشگر باید با خالقیت و بر اساس های بهشود. مقوله

اید ب« ای کردنمقوله»بندی به سطح دوم برود. در سطح دوم از سطح اول مقوله« شواهد میدانی و موقعیتی در پژوهش
ند. ای خالصه شوهای مقولهتر و خوشههای بزرگکرد تا در مقوله« بندیمقایسه، ترکیب و دسته»چک را های کومقوله

سازی مهیا خواهد شد. در این حالت شود و شرایط برای نظریهایجاد می« ایهای مقولهبلوک»با این اقدام پژوهشگر 
 تهیه کرد.  ای کردن در سطح دومبرای مقوله 78-72باید جدولی مشابه جدول 

  تر بر مبنای خویشاوندیهای کوچکای از مقولهتشکیل یک بلوک مقوله. 08-02جدول  
 ای سطح دوممقوله خوشه ی سطح اولهامقوله ردیف

 های کارآفرین ویژگی تحمل ابهام 7
 یادگیری از خطا 2
... ... 
 گراییتخصص مندی از دانش تخصصیبهره 7

 دگیریمیل به تحصیل و یا 2 
... ... 

تواند سه سطح و بیشتر هم داشته ها میها و موضوع آنای کردن الزاماً دو سطحی نیست و حسب ماهیت دادهمقوله     
ها باشند؛ از دل موقعیت بیرونی و بر اساس دادهها باید ها آن است که مقولهای کردن دادهباشد. نکته مهم در مقوله
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مسئله  ربط با موضوع وها نباید کلیاتی بدیهی و بییژه و مسائل آن را بازتاب دهند. مقولهنحوی که یک موقعیت وبه
 باشند. 

و  7«کدگذاری محوری»مرحله « و کوربین اشتراوس»بعد از کدگذاری باز  . کدگذاری محوری یا نظری: 02-00-2  
حاصل از « ها و مفاهیممقوله»نظری  پژوهشگر در کدگذاریکنند. را مطرح می 2«کدگذاری نظری»مرحله « گلیزر»

کند. کدگذاری محوری نیز بر می« ترکیب، ادغام و خالصه»و بر اساس روابط « مقایسه»مرحله کدگذاری باز را با هم 
اساس این مرحله، کشف ارتباط و چسبندگی میان ها اشاره دارد. انبوهی از داده« مرتب کردن، درآمیختن و سازماندهی»

وی سو کوربین دنبال کنیم، یک گام بزرگ به اشتراوسیم است. اگر کار را با رویکرد کدگذاری محوری معانی و مفاه
گیریم. اگر کار با رویکرد نظری گلیزر دنبال شود، یک گام دیگر داریم و در نزدیکی آن قرار میالگوی پارادایمی بر می

توان بین کدگذاری باز با این مرحله شخصی را نمیبرای ظهور و پدیدارشدن نظریه برداشته خواهد شد. هیچ مرز م
آیند و توسعه وجود میصورت تکوینی بهوبرگشت وجود دارد و هر دو بهایجاد کرد. زیرا میان این دو مرحله رفت

 فرایندی انباشتی، دایمی و غیرخطی است. یعنی در (CCDA)ها ای دادهبیان دیگر تحلیل مداوم مقایسهبهکنند. پیدا می
ها و نیازهایی برخورد کنیم که ضرورت بازگشت به کدگذاری مرحله کدگذاری محوری یا نظری ممکن است به خالء

ترین اقدامات در مرحله کدگذاری ای را طلب کند. در مجموع مهمهای تازهباز و شناسایی معانی، مفاهیم و مقوله
ی ااطمینان از اشباع داده»و « کشف پدیده اصلی»، «هاهای مقولهمقایسه و شناسایی روابط بین خوشه»مل محوری شا

ایی ای با معنترین خانواده بزرگ مقولهاست. شناسایی و کشف پدیده اصلی یا کانونی« ایهر یک از محورهای مقوله
ای لهای مقوهربایی خوشهشود، به مثابه آهنای گام اساسی این مرحله است. وقتی پدیده اصلی شناسایی میمهم و هسته

                                                           

1 . Axial Coding (AC) 
2 . Theoretical Coding (TC) 



 

 

 ۲7۶ مرجع پژوهش

 جمع« گر و پیامدهاای، شرایط مداخلهعلل، راهبردها، شرایط زمینه»راکنده را دور خود و در ابعاد مشخص شده مانند پ
 باشد.  73-72تواند جدولی مانند جدول کند. نتیجه مرحله میمی

 ایای کردن چندسطحی با تأکید بر شناسایی پدیده هسته. نمونه مقوله09-02جدول 
پدیده  ایخوشه مقوله مقوله سطح دوم مقوله سطح یکم ترک چند عبارتمضامین مش

 ایهسته
شرایط علی: حکمرانی  سیاست اقتصادی اقتصاد نفتی  (5، 4، 3ته کشیدن بودجه نفتی دولت )

 دولتی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ترفندهای بقا

... ... 
 المللیبینسیاست  ضعف دیپلماسی (9، 1، 21المللی ما ضعیف بود )دیپلماسی بین

... ... 
 سیاست آموزش عالی گراییکمیت (27، 71، 8رویه )بی کمّیرشد 

... ... 
معیارهای سنجش و  مدرک ساالری (91، 6، 2مدرک باالتر به معنی حقوق بیشتر است )

 گذاریارزش
عوامل مداخله و تعدیل 

کننده: حکمرانی 
 ... ... دانشگاهی 

، 71وروکراسی بر دانشگاه حاکم شد )نظام متمرکز ب
77 ،97) 

دیوانساالری در نظام 
 علم

سیطره مدیریت دولتی 
 بر علم 

... ... 
، 4ود )شرفاقت بازی سبب از بین رفتن ضوابط می

7 ،25) 
 ها زمینه فرهنگ عمومی فرهنگ رفاقتی

... ... 
توانند ها بدون حمایت مالی دولت نمیدانشگاه

 (4، 6، 73کنند )کاری ب
وابستگی دانشگاه به 

 بودجه دولتی
 شرایط اقتصادی

... ... 

راهبردهای الزم به مثابه  های عامالنتاکتیک مدرک گرایی ...
 مقاله گرایی ... ترفندهای بقا

از کوزه همان برون  زوال کیفیت ...
 تراود

 نتایج و پیامدها 
 ضعف در تولید دانش ...

بخشد و ما را به کدگذاری محوری و های نظری را وضوح میای، محورها و مفصلهای کانونی و هستهمقوله     
هایی به ( برای انتخاب یک مقوله محوری به ویژگی7361) اشتراوس. (7935)فراستخواه،  کندمنقل میسپس انتخابی 
  (.7986فرد و امامی، اشاره داشت )دانایی 21-72شرح جدول 

 هایی برای انتخاب مقوله محوری. ویژگی21-02 جدول
 هاویژگی ردیف 0

 ها به آن محور بودن یا امکان ربط دیگر مقوله 7 2
 ها هایش در دادهفراوانی ظهور آن یا نشانه 2 9
 هاوجود توضیح منطقی و محکم برای ربط دهی مقوله 9 4
 واقعی و تولید یک نظریه عمومی های خرد وقدر کافی انتزاعی بودن برای استفاده در عرصهبه 4 5
 تلفیق با مفاهیم دیگر و امکان رشد دادن نظریه ازلحاظ عمق و قوت اکتشافیقابل 5 6



  

 

 

 روش پژوهش گراندد تئوری یا داده بنیاد ۲77

شود. بیان می« که ازآنجاکه، چون، به سبب و به علتوقتی، درحالی»ها اغلب با واژگانی نظیر شرایط علّی در داده      
ازبینی ها، بخود پدیده، نگاه منظم به داده»تواند با توجه به رد پژوهشگر میهایی وجود نداحتی زمانی که چنین نشانه

بیانگر مجموعه خاص شرایط وقوع  ایشرایط زمینه، شرایط علّی را بیابد. «رویدادهای مقدم بر پدیده ازنظر زمانی
رتبط حوادث یا وقایع م و نشانگر خصوصیات ویژه اثرگذار بر پدیده است. به عبارتی، محل« کنش/واکنش»راهبردهای 

شرایط  رد.گیای در طول یک بعد است که در آن کنش متقابل برای کنترل، اداره و پاسخ به پدیده صورت میبا پدیده
تواند تسهیل یا محدودکننده راهبردهای دارد و میاشاره پدیده « کنش متقابل»شرایط ساختاری راهبردهای  گر بهمداخله

فضا، زمان، فرهنگ، وضعیت اقتصادی، وضعیت فن شناختی، ». این شرایط مواردی چون درون یک زمینه خاص باشد
کند و این به خود گیرد. همه شرایط الزاماً درباره همه موارد صدق نمیرا در بر می« حرفه، تاریخ و بیوگرافی فردی

د. این کار با نشان دادن های خود باید استفاده کنیک در تحلیلپژوهشگر بستگی دارد که تشخیص دهد از کدام
مدیریت، اداره، انتقال »به  راهبردها پذیرد.صورت می« کنش و واکنش»سازی ها در آسان یا مشکلچگونگی نقش آن

ا هایی برای مواجهه بحلشود. راهبردهای موردنظر به ارائه راهبه پدیده موردنظر از سوی کنشگران گفته می« یا پاسخ
دارد که هدف آن اداره پدیده موردمطالعه، برخورد با آن و حساسیت نشان دادن در برابر آن  پدیده موردمطالعه اشاره

است. راهبردها هدفمند و با دلیل مشخص خواهد بود. گاهی ممکن است برای اهدافی غیر مربوط به پدیده باشد اما 
خ در راستای پاس« هاها و واکنشکنش» نتایج و حاصل پیامدهاهرحال پیامدهایی را برای پدیده در بر خواهد داشت. به

الفعل باشند توانند بالقوه یا بمنظور خاصی نیستند و میبینی یا برای ها  همیشه قابل پیشیا اداره یک پدیده هستند. آن
رو آنچه پیامدهای کنش/کنش متقابل در یک برهه زمانی است ممکن که در زمان حاضر یا در آینده اتفاق بیفتند. ازاین

 (. 7931و کوربین،  اشتراوساست بخشی از شرایط درزمانی دیگر باشد )
ا عنوان و کوربین در نگاه گلیزر ب اشتراوسانتخابی در تعبیر کدگذاری . کدگذاری انتخابی یا ظهور نظریه: 02-00-4 
ذاری باز طی کدگ شود. کدگذاری انتخابی یک مرحله مکانیکی جدا در پایان نیست بلکه درمطرح می« پدیدایی نظریه»

ای و باالخص کشف های مقولهویژه با تشکیل خوشههای قبل و بهزند. در طول گامو محوری بذرهای آن جوانه می
ی، طور تجمعی و تحولها بهدادهو با تکمیل  شودهای یک نظریه میریج متوجه مفصلدتپدیده اصلی، پژوهشگر به

لگوی و کوربین رسیدن به یک ا اشتراوسکند. این به بیان نظریه پردازی می ها را بازنمایی و مهیایارتباط این مفصل
ها است. این امر یک انتخاب نهایی یا همان کدگذاری انتخابی پارادایمی و به بیان گلیزر ظهور یک نظریه از دل داده

« نیای در حد میانظریه»، های و یک اکتشاف نظری در تعبیر گلیزری است. نظریه برآمده از دادهاشتراوسدر ادبیات 
 داشته باشد.  27-72هایی به شرح جدول است که باید ویژگی



 

 

 ۲7۴ مرجع پژوهش

 ها در گراندد تئوریهای نظریه نهایی برآمده از داده. ویژگی20-02جدول    
 هاویژگی ردیف

 «دیده اصلی در یک موقعیت خاصها، فرایندها، ربط علی و پموجودیت»دارای پیکره مفهومی یا سامانه معنایی منظم و تشریح کننده  7
 برخوردار از سازگاری درونی و بیرونی 2
 دارای ربط منطقی، موجه و قابل دفاع عمومی بین اجزای ارائه شده 9
 ارائه باور صادق و موجه از چیستی و چگونگی و چرایی یک امر  4
 نبودن ذهنی بودن و محدود به یک فرد یا گروه خاصبرخورداری از اعتبار میان 5
 قابل بررسی منطقی از رویکرد بیناذهنی بودن 6
 های خالف کنندگان یک موقعیت و برمال شدن دادهحساس بودن نسبت به مشاهدات مجدد و مکرر مشاهده 1

 مرور کرد.  22-72توان در جدول های کدگذاری انتخابی را هم میترین فعالیتمهم     
 های کدگذاری انتخابی در گراندد تئوریترین فعالیت. مهم22-02جدول    

 ها فعالیت ردیف
 مرور مجدد در کدگذاری باز و محوری  7
 ای با آن های مقولهتأمل در پدیده اصلی و ربط هر یک از خوشه 2
 ای دارای چند مقولههای مقولهترین بلوکوجود آمده و نهایی کردن اصلیای بههای مقولهتأمل در خوشه 9
 ها با یکدیگر و با پدیده اصلی سیر ارتباط بلوکتف 4
 ها در یک سامانه نظری )عبارت مشخص( تألیف همه داده 5

 شوند اما هنوز یک آرایشها پیوند داده میمند بهبودیافته و با زیر مقولهطور نظامها بهدر کدگذاری محوری، مقوله     
هد دها این کار را انجام میسازی و بهبود مقولهخابی با یکپارچهنظری برای پیدایش نظریه ندارند. کدگذاری انت

اری، های کدگذمقوالت، نوشته»(. در این مرحله پژوهشگر بیشتر در نقش نویسنده بر اساس 7986فرد و امامی، )دانایی
یر مند ساو ربط نظام «مقوله محوری»های مراحل قبلی را با انتخاب ، یافته«هاها و دیاگرامهای نظری، شبکهیادداشت

ود. در شهای نیازمند بهبود و توسعه بیشتر انجام میکند. این کار با اثبات روابط و تکمیل مقولهمقوالت به آن دنبال می
 (.7931و کوربین،  اشتراوسها و ابعادشان است )ها بر مبنای مشخصهاین حالت توجه به روابط میان مقوله

 

 . اعتباربخشی02-02
ترک گلیزر در کار اولیه و مشای متعددی برای بررسی اعتبار نتایج پژوهش به روش گراندد تئوری وجود دارد. رویکرده

به شرح « یپذیربرازش، کارایی، ارتباط و تعدیل»خود با اشتراوس بر لزوم توجه به قواعد اعتباریابی نظریه از ابعاد 
 تأکید داشت.  29-72جدول 

 بی نظریه برآمده از پژوهش گراندد تئوری. قواعد اعتباریا24-02جدول 
 توضیح قواعد ردیف

 نبودن صنعیت ساختگی پیشین، نظریات یا از هاداده بر با تأکید بر تحمیل نشدن نظریه هاداده با شده پدیدار نظریه بودن جور برازش 7
  نظریه توضیحی ظرفیت و اکتشافی اشاره به قابلیت کارایی 2
 نظریه به یک موقعیت واقعی و برآمده از آن متصل بودن  ارتباط 9
 دارای حساسیت و پذیرش تعدیل در صورت ارائه شواهدی دیگر توسط پژوهشگری دیگر   پذیریتعدیل 4



  

 

 

 روش پژوهش گراندد تئوری یا داده بنیاد ۲7۲

اعتبار، »( شامل 7385) 7توان از معیارهای ارزشیابی لینکلن و گابامنظور اعتباربخشی به نتایج پژوهش میبههمچنین      
 (. 2171استفاده کرد )لیتز و زایاس،  2«ت اعتماد و تأیید پذیریانتقال، قابلی

اد به اعتم های پژوهش اشاره دارد و درجهها و یافتهاعتبار یا باورپذیری به واقعی بودن توصیف. اعتبار: 02-02-0
ا و نتایج هنا که یافتهشده در آن است. به این معپژوهش انجام کنندگان پژوهش و زمینهها برای شرکتواقعی بودن یافته

ی به هایتوان از روشیابی به این معیار میپژوهشگر، همانی باشد که در نظر و ذهن پاسخگو بوده است. برای دست
 استفاده کرد. 24-72شرح جدول 

 های برای تعیین اعتبار نتایج پژوهش گراندد تئوری . روش20-02جدول 
 توضیح روش  ردیف

مثلث  ارزیابی چندجانبه یا 7
 سازی

ها و انتخاب نمونه پژوهش جهت مصاحبه و طراحی سؤاالت آوری دادهاستفاده از منابع مختلف در جمع
 مصاحبه 

گان کنندارزیابی توسط شرکت 2
 در پژوهش

 هاکنندگان در مصاحبه و دریافت نظر آنشده برای مشارکتارائه متن مصاحبه و کدهای استخراج

اده انتقال یا استفها یا جاها قابلهای مطالعه تا چه حد در دیگر گروهکه یافتهاشاره به این پذیری:. انتقال02-02-2
کنندگان مختلف در مورد یک پدیده یا همان اصل حداکثری تنوع باعث ها و تجارب گوناگون مشارکتاست. دیدگاه

بستر، نحوه انتخاب »یری، باید توصیف روشنی از پذشود. پژوهشگر برای تسهیل انتقالها مییافتهافزایش قابلیت انتقال
ا در هارائه کند تا خواننده درباره قابلیت کاربرد یافته« آوری داده و فرایند تحلیلکنندگان، جمعهای مشارکتو ویژگی
 استفاده کرد.  25-72هایی به شرح جدول توان از روشهای دیگر قضاوت نماید. برای این منظور میموقعیت

 پذیری نتایج پژوهش گراندد تئوری های برای تعیین قابلیت انتقال. روش25-02 جدول
 توضیح روش  ردیف

 مستندسازی مکتوب کلیه مراحل پژوهش جهت استفاده احتمالی توسط محققین دیگر  مستندسازی 7
 ر گزارش نهایی پژوهش شوندگان و محیط پژوهش دارائه تفصیلی شرایط دموگرافیکی مصاحبه ایگزارش شرایط زمینه 2

ود. شها در طول زمان و شرایط متفاوت گفته میمعیار قابلیت اعتماد یا ثبات به پایداری داده. قابلیت اعتماد: 02-02-4
فق دو توان از درصد تواکند. برای این منظور میگیری پژوهشگر به این نوع ارزیابی کمک میارائه فرایندهای تصمیم

دهایی ها ککدگذاری استفاده کرد. در هریک از مصاحبه تصادفی یک یا چند مصاحبه و ارائه آموزشکدگذار با انتخاب 
که ازنظر پژوهشگر و کدگذار منتخب مشابه بودند با عنوان توافق و کدهای غیرمشابه با عنوان عدم توافق مشخص 

 (.  7988هد شد )خواستار، شوند. درصد توافق بین دو کدگذار با استفاده از فرمول زیر محاسبه خوامی

= درصد پایایی 2 ∗  تعداد توافقات
تعداد کل کدها

∗ 100 

 سازمان داد.    26-72توان در جدولی به شکل جدول نتایج حاصل از این بررسی را می     

 . جدول نمونه برای نمایش قابلیت اعتماد یا پایایی نتایج پژوهش گراندد تئوری 26-02جدول 

                                                           

1. Guba & lincoln 
2. Credibility,  Transferability, Dependability and Confirmability  



 

 

 ۲۴۱ مرجع پژوهش

 عنوان مصاحبه تعداد کل کدها تعداد توافقات اد عدم توافقاتتعد درصد پایایی
 9شماره  95 79 3 14%

... ... ... ... ... 

 کل 718 44 21 87%

 کند.ها را تائید میدرصد باشد، قابلیت اعتماد کدگذاری 61که باالتر از پایایی کل بین دو کدگذار      

ها با منابع و ظهور نتایج و تفاسیر از منابع است. قابلیت تائید را دادهدهنده ارتباط نشان. تأیید پذیری: 02-02-0
ج پژوهش، کند که نتایپیگیری تضمین کرد. درواقع این معیار کنترل میتوان از طریق ارائه روند پژوهش از راهی قابلمی

ندد تئوری اصل از پژوهش گراهای پژوهشگر نباشد. برای بررسی تأییدپذیری نتایج حها و پیش دانستهمتأثر از فرض
 استفاده کرد. 21-72هایی به شرح جدول توان از روشمی

 هایی برای تعیین تأیید پذیری نتایج پژوهش گراندد تئوری .روش21-02جدول 
 توضیح روش  ردیف

ارزیابی توسط متخصصین  7
 خارج از فرآیند پژوهش

هی خارج از فرایند پژوهش قرارگرفته تا مطالعه و نتایج این پژوهش در اختیار چند تن از اساتید دانشگا
 بازبینی شود.

منظور فراهم نمودن امکان ها بهمایهگیری درونها، تحلیل و شکلآوری دادهمراحل پژوهش اعم از جمع تشریح فرایند پژوهش 2
 شود.صورت کامل تشریح میممیزی پژوهش توسط مخاطبین و خوانندگان به

 
 

 



 

  

روش پژوهش   
 13 تحلیل محتوا

 لی: آشنایی با فرایند اجرای پژوهش تحلیل محتواهدف ک

 اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم تحلیل محتوا و انواع آن 
  گیری در تحلیل محتوا آشنایی با مالحظات نمونه 

 آوری داده در تحلیل محتواآشنایی با مالحظات جمع 

 ا ها در تحلیل محتوآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ۲۴۲ مرجع پژوهش

 مقدمه 

لوم های عپردازد. تحلیل محتوا روش پژوهشی است که امروزه در اغلب زمینهها میتحلیل محتوا به مطالعه انواع پیام
شناسی، سیاست، تبلیغات، ارتباطات و مدیریت کاربرد دارد. در این فصل به معرفی شناسی، جامعهویژه روانانسانی و به

 شود. یی روش تحلیل محتوا پرداخته میکلی و مبانی اجرا
 
 مفهوم تحلیل محتوا.  04-0  

اده توان از روش تحلیل محتوا استفبرای بررسی محتوای آشکار، دوپهلو، مبهم، پنهان و حتی پیچیده در یک متن می
د. این روش روکار میکرد. در واقع از این روش برای کشف دنیای کلمات و جمالت و هدف نویسنده یا گوینده به

( تحلیل محتوا را 2172ای قابل استفاده است. کریپندروف )های موجود در انواع محتوای رسانهبرای بررسی داده
یف تعر« ها، معانی و موضوعاتمند، دقیق، مشروح و تفسیر ساختار مواد جهت شناخت الگوها، گرایشبررسی نظام»

های پژوهشی است. این روش در های تخصصی در پردازش دادهکند. تحلیل محتوا روشی پژوهشی و شامل شیوهمی
استخراج از بیانات و ها و یا درک موارد پنهانی و قابلهای ادراکی و احساسی پیاموجوی دریافت جنبهجست

تواند یک یا چند مورد از موارد معرفی شده در جدول (. اهداف استفاده از تحلیل محتوا می5: 7981محتواهاست )آذر، 
 باشد.  79-7

 . انواع اهداف استفاده از روش تحلیل محتوا 0-04جدول 
 توضیح انواع  ردیف

 هااز محتوا مانند مطالعه قهرمانان داستان و بررسی تغییرات رفتار آنمفهومی شرح  شرح کیفی محتوای پیام 7
 ی یا طولی صورت مقطعبه های ساختاری محتوای پیامتوصیف ویژگی توصیف کمّی محتوای پیام 2
 مانند خشونت و چگونگی نمایش آن محتوای رسانه بندیطبقه الگوها یا روندها در رسانهتوصیف  9
ور های غالب تولید محتوا بر اساس دستبندی و کمّی کردن جنبههای رسانه، دستهبررسی سیاست استنباط از سازنده محتوا 4

 ن محتواکار رسانه، شناسایی اهداف پنهان تولیدکنندگا
ند ها مانهای خاص از جامعه یا تأکید برشمارش میزان پوشش آنارزشیابی میزان پوشش گروه استنباط از مخاطب محتوا 5

 بررسی فراوانی پوشش رسانه از مرد و زن، گروه سنی، گروه اقلیت و...
 ا با تأکید بر نظریه کاشت، مانند آثار تبلیغات وهبینی واکنش گیرنده پیام و آثار رسانهپیش اثرات محتوا در مخاطبان بینیپیش 6

 دهی و پرخاشگریهمبستگی بین نتایج تحلیل محتوا و رفتار مخاطبین  مانند رأی
 بررسی روند تغییرات محتوای یک رسانه در طول زمان  استنتاج از سوابق ارتباطات 1
 سانه مانند رعایت هویت محلی بودن رسانه در محتوامیزان همخوانی محتوا با ماهیت ر های ارتباطاتاستنتاج ویژگی 8
 تفسیر و ترجمه متون مصاحبه با بیماران و یا اظهارات آنان سنجیروان 3

 شناخت.  2-79برای درک تحلیل محتوا باید مفاهیم پایه و کلیدی آن را به شرح جدول      
 
 

 

 

 



  

 

 

 روش پژوهش تحلیل محتوا ۲۴۵

 . مفاهیم پایه در تحلیل محتوا 2-04جدول 
 یحتوض مفهوم ردیف

 ارزش تحلیل مانند محتوای یک نشریه، کتاب یا فیلم    دارای  هر نوع پیام محتوا  7

واحد  2
 محتوا 

  شده به محتوا نظیر فضا و زمان اختصاص داده: فیزیکیالف(  همان مقوله یا متغیر و با دو نوع:

اعی )اشاره به مورد خاص(، واحد مضمونی ب( نمادین: شامل واحد مبتنی بر دستور زبان )یک جمله یا عبارت(، واحد ارج 
 شدن یک مضمون خاص در پیام(  )مطرح

واحد  9
 پژوهش

   :بسته به موضوع و سؤال پژوهش و از میان انواع واحدهای محتوایی و شامل

و  7 بندی با کدگذاری و سنجش واحد محتوا مانند جنسیت مرد با کدالف( واحد ثبت یا واحد تحلیل: برای شمارش و طبقه
  2زن با کد 

 تر از واحدهای ثبت ب( واحد متن یا زمینه: واحدهای متن بزرگ

 گیری: واحد انتخاب از میان کل نمونه ج( واحد نمونه

مقوله یا متغیرهای موردبررسی است. در ادامه پژوهشگر باید با مطالعه نخستین گام اصلی در تحلیل محتوا، انتخاب      
های قوی، زمینه تبدیل مقوله یا متغیر موردبررسی به واحدهای تحلیل یا ثبت را فراهم کند. لعمیق و مبتنی بر استدال

ل گیری و شمارش تبدیاندازههای قابلها یا همان ابعاد و شاخصهای اصلی باید به زیرمقولهدر بسیاری از موارد، مقوله
ای ههای میانی )مشابه ابعاد( و مقولهشناسایی مقولهشوند. در این مسیر اجرا اغلب پژوهشگر باید مقوله اصلی را با 

 ها نزدیک کند. آوری بودن دادهها( به عملیاتی کردن یا قابل جمعجزئی )مشابه شاخص

 ها در تحلیل محتواست و اکثریت باکسانی است که برترین بحثاختالف بر سر کمّی یا کیفی بودن، یکی از مهم    
ز هر هم اشاره دارند. بر اساس قابلیت استفاده اکنند. منابع متعددی به نوع کیفی آنکید میکمّی بودن تحلیل محتوا تأ

 شود.بندی میتقسیم 9-79سه رویکرد کمّی، کیفی و ترکیبی، تحلیل محتوا به سه دسته به شرح جدول 
 ها آوری داده. انواع روش تحلیل محتوا بر اساس شیوه جمع4-04جدول 

  توضیح انواع ردیف
  ها همراه با کشف معانی بنیادی و پنهان در پیام است.آوری کالمی دادهجمع کیفی 7
 ها همراه با تحلیل آماری است. منظور از کمّی شکل عددی با مفهوم ریاضی است.آوری کمّی دادهجمع کمّی 2
 شوند. ه تحلیل میآوری و آمادصورت عددی جمعصورت کالمی)معنایی( و هم بهها هم بهداده ترکیبی 9

 
 فرایند اجرای پژوهش تحلیل محتوا . 04-2

 است.  4-79مراحل اجرای پژوهش تحلیل محتوا به شرح جدول 
 . فرایند اجرای پژوهش تحلیل محتوا0-04جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 ، کیفی یا ترکیبیکمّیبیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش و مشخص کردن نوع  طراحی پژوهش 7
 گیری در روش تحلیل محتوا ، کیفی یا ترکیبی و مالحظات خاص نمونهکمّیگیری با توجه به نوع نمونه گیرینمونه 2
 ، کیفی یا ترکیبی و تأکید بر برگه و دستورالعمل کدگذاریکمّیهای کیفی با توجه به نوع آوری دادهجمع هاآوری دادهجمع 9
 ، کیفی یا ترکیبیکمّیشده آوریهای جمعدهبا توجه به نوع دا هاتحلیل یافته 4
 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5



 

 

 ۲۴۸ مرجع پژوهش

 تحلیل محتوای کمّی. 04-4 
یری گهای عددی مبتنی بر قوانین معتبر اندازهمند و تکرارپذیر برای نمادهای ارتباطی که باارزشنظام پژوهشیروش 

 شده است. ارائه 5-79شود. محورهای تعریف در جدول تنتاج میو درنهایت توصیف و اس
 .  محورهای مهم تعریف تحلیل محتوای کمّی 5-04جدول 

 توضیح محورها ردیف
 مندی چون طرح مسئله، بیان و آزمون فرضیه یا سؤالهای نظامدارای گام مندینظام 7
 «های پژوهشو مشخص بودن رویه 7عملیاتی کردن متغیرها قابلیت اعتماد، عینیت،»تأکید بر موضوعات  تکرارپذیری 2
تواند از شخصی به شخص دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر تغییر کند. نمادهای ارتباط را معنی یک نماد می نمادهای ارتباطی 9

 توان در محتوای مصاحبه، نامه، نشریه، کتاب، فیلم، پوستر، نقاشی و امثال آن بررسی کرد.  می
گیری با عدد اندازه 4

 و  قوانین معتبر
شمارش ای به یک ویژگی، برای تبدیل محتوا به واحدهای قابلای یا فاصلهتخصیص یک عدد با مفاهیم اسمی، رتبه
 کنترل برای پردازش آماری( ها به شکلی قابل)با هدف تقلیل مجموعه بزرگی از داده

 نتیجه درباره معنی آن یا همان استنتاج است. توصیف ارتباطات و گرفتن توصیف و استنتاج 5

ای مربوط به هتحلیل محتوای کمّی با تأکید برشمارش واحدهای تحلیل به دنبال توصیف و انعکاس فراوانی مؤلفه     
های آماری نشان از کمّی بودن روش تحلیل محتواست که در آن از دو نوع آمار پژوهش است. استفاده از روش

   توان استفاده کرد.می« ناپارامتری پارامتری و»
 

  کمّیگیری در تحلیل محتوای مالحظات نمونه. 04-4-0
گیرد. واحدهای محتوا موردتوجه قرار می« محتوا و پژوهش»دو دسته واحد  کمّیگیری در تحلیل محتوای برای نمونه

هستند.   «فیزیکی و نمادین»دارای دو نوع وسیله تولیدکننده محتوا و شده بهعناصری مستقل از پژوهش و اغلب تعریف
است. واحدهای « متنمعنای درون»و واحدهای نمادین شامل « زمان، فضا و تعداد موارد»واحدهای فیزیکی شامل 

 هستند.  6-79   تقسیم در چهار دسته به شرح جدولپژوهش، اجزایی از محتوا با تعریف و انتخاب پژوهشگر و قابل
 ع واحدهای پژوهش . انوا6-04جدول   

 توضیح انواع ردیف
 انتخاب از میان کل محتوا با حجم مشخص  گیریواحد نمونه 7

 بندی یا قرارگیری در طبقه خاص در فرایند کدگذاری عناصری از محتوا برای طبقه واحد ثبت 2
  در شرایط ضرورت وجود واحد متن یا زمینه برای کدگذاری واحد ثبت واحد متن یا زمینه 9

 برای پاسخ به سؤاالت با تحلیل آماری « کلمه، موضوع و ماده»واحدهایی مانند  واحد تحلیل 4

ای بهتر گیری طبقه، استفاده از نمونه«رسانه و دوره پخش یا انتشار»در شرایط وجود تفاوت در محتوا با توجه به       
های پنجشنبه و جمعه برگزاری مسابقات روز است. برای نمونه محتوای اخبار ورزشی در روزهای شنبه به علت

ها، نسبت به انتخاب نمونه مناسب با ها در محتوای رسانهتر از سایر روزهاست. باید با شناخت این تفاوتمتفاوت

                                                           

ت شوند. برای نمونه  انضباط شاگرد مفهوم انتزاعی اسگیری تعریف میاندازهشکل قابلندی که در آن مفاهیم متغیرها بهعملیاتی کردن متغیرها: فرای. 7
   .که ممکن است بر اساس غیبت از کالس و انجام ندادن تکالیف، تعریف عملیاتی شود. مفاهیم عملیاتی، عینی و قابل تکرار برای دیگران هستند



  

 

 

 روش پژوهش تحلیل محتوا ۲۴۵

؛ قاسمی و 2115اقدام کرد )رایف و همکاران،  1-79گیری در تحلیل محتوا به شرح جدول های رایج نمونهروش
    (.7936همکاران، 

 های جمعی گیری در انواع رسانه. مالحظات نمونه1-04جدول 
 گیریروش نمونه نوع محتوا ردیف

 شنبه، دو تا چهارشنبه و...(دو هفته آماری از یک سال )انتخاب تصادفی دو تا دوشنبه، دو تا سه هاروزنامه 7

 ره(شما 72انتخاب تصادفی یک نسخه از هرماه در یک سال ) هانامههفته 2
 برنامه( 24انتخاب تصادفی دو روز از هرماه در یک سال ) اخبار شبانگاهی تلویزیون 9

 شماره( 72انتخاب تصادفی یک نسخه از هرماه در یک سال ) مجالت خبری 4
 ایجاد یک سال )انتخاب تصادفی یک نسخه از هرماه( ساله(ها )دوره پنجمجله 5

 شنبه و...(تا سه 3تا دوشنبه،  3هفته آماری )انتخاب تصادفی  3د ایجا ساله(ها )دوره پنجروزنامه 6

روشمند  صورت مناسب وبرای باال بردن اعتبار و قابلیت اطمینان پژوهش، پژوهشگر نیازمند این است که نمونه به     
ندارد. ویمر و دومینیک  صورت استاندارد وجودها امکان تعیین اندازه نمونه بهاز جامعه آماری انتخاب شود. در رسانه

در شرایط خاص درصد کل محتوای موردمطالعه در تحلیل محتوا تأکید دارند.  25تا  71( به حداقل نمونه بین 2119)
ای مانند انتخاب چند کتاب در یک حوزه های طبقهگیریویژه در نمونهگیری بر اساس تعداد صفحات و بهمانند نمونه

مایشی های پیگیری استفاده کرد. این جداول بیشتر در روشتوان از جداول ویژه نمونهها مینای از آگیری طبقهو نمونه
گیری ( نمونه2112و همکارانش ) 7از دیدگاه نیوبلودشوند. و انتخاب نمونه مکفی از جامعه برای تعمیم به آن استفاده می

ه، مجله، روزنام»نیاز دارد. انتخاب نوع رسانه مانند « نوع رسانه، تاریخ و محتوا»برای تحلیل محتوای رسانه به سه بعد 
« نتخبمحتوای م»و انتخاب محتوا به « های زمانیدوره»، انتخاب تاریخ مانند «رادیو، تلویزیون و فیلم یا سبک برنامه

وه نح»مه و در ادا« بازه زمانی موردبررسی»، سپس «نوع رسانه»کنند. در این رویکرد پژوهشگر ابتدا باید اشاره می
 گیری مشخص کند.را برای نمونه« انتخاب نمونه از محتوای رسانه

 
   کمّیها در تحلیل محتوای آوری داده. مالحظات جمع04-4-2

دهی شده به طراحی و ساخت برگه کدگذاری و گیری مناسب در تحلیل محتوا باید طی فرایندی سازمانپس از نمونه
ی هاها اقدام کرد. پیش از ساخت ابزار باید واحدهای تحلیل از درون مقولهی دادهآوردستورالعمل کدگذاری برای جمع

 اصلی موجود در محتوا شناسایی شود. 
از دل  «متغیرهای پژوهش»ها همان شناسایی بندی یا تعیین مقولهمقولهبندی برای تحلیل محتوا: . مقوله04-4-2-0

ای مجزایی هاز محتوای موردبررسی باید محتوا را به بخش« هامقوله»تعیین یا « بندیمقوله»در محتوا و مفاهیم آن است. 
 تقسیم کرد.   8-79های معرفی شده در جدول بر اساس ویژگی

 
 

                                                           

1. Newbold 



 

 

 ۲۴۶ مرجع پژوهش

 ها. مبانی مهم در ساخت مقوله8-04جدول 
 توضیح اصول ردیف

 دهنده محتوای موردبررسیپوشش جامعیت 7
 ش از یک مقوله قرارنگرفتن یک عنصر در بی انحصاری شدن 2
 های متفاوت از آن  نبود امکان برداشت برداشت یکسان 9
 نظر کدگذاران گوناگون درباره واحدهای تحلیلوجود عینیت یا امکان اتفاق پایایی 4
 مطابقت با قوانین عمومی و معین ساخت مقوله و برخوردار از معیار انتخاب  منظم بودن 5
 ها( و مبتنی بر اهداف پژوهش بودنبانی نظری )ترجیحاً نظریهبرگرفته از م پشتوانه نظری 6

یرش گر در پذنو بودن موضوع، اکراه تحلیل»های استاندارد به دالیل اغلب تالش پژوهشگران برای ساخت مقوله     
سمت مانند د قدر ساخت مقوله گاهی مقوله به دو یا چنآمیز نیست. توفیق« های قبلی، توافق ناکافی بین داورانمقوله

تقسیم است. گاهی مقوله جنسیت )زن و مرد(، نوع اخبار )سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی( و امثال آن قابل
ها قولهشود. درمجموع مبندی میسواد، ابتدایی، متوسطه و...( دستهبندی )ترتیبی( مانند تحصیل )بیصورت ردهبه

« کد»توان توا هستند. برای هریک از زیر مقوله یا واحدهای تحلیل میهای اساس کار تحلیل محعناوین یا سرفصل
 تعریف کرد. 

. شودمشخص « ها و اجزاء محتوابخش»یا « واحد محتوا»ها باید پس از تعیین مقوله. تهیه واحد محتوا: 04-4-2-2
 شود. تقسیم می 3-79به شرح جدول « ثبت و زمینه»این واحد به دو نوع 

 نواع واحدهای محتوا. ا9-04جدول 
 توضیح انواع ردیف

. نماد، 2. کلمه 7تواند از جزئی کوچک مثل یک کلمه یا عکس تا واحدی بزرگ مثل کتاب یا فیلم باشد. برای نمونه: می واحد ثبت 7
 . فضا3. زمان، 8. مورد یا آیتم یا عنوان، 1. سکانس، 6. پاراگراف، 5. شخصیت، 4. مضمون یا تم، 9

 ای برای قرارگیری واحد ثبت )مانند واحد زمینه جمله برای واحد ثبت کلمه( زمینه ینهواحد زم 2

وان تدرون آن است و انواع واحدهای ثبت در تحلیل محتوا را می« واحد ثبت»برای قرارگیری « واحد زمینه»در عمل     
 مرور کرد.  71-79به شرح جدول 

 محتوا . انواع واحدهای ثبت در تحلیل 01-04جدول 
 توضیح انواع ردیف

 جمله        در واحد زمینه« معنا»یا « فراوانی تکرار»ترین واحد ثبت با امکان تحلیل کوچک کلمه 7
 مواردی مانند عکس، یک واحد موسیقیایی، رنگ یا لوگو       نماد 2
 انی نزدیک به تم یا جمله موردنظر یا تم در دو شکل نوشتاری یا تصویری در قالب جمله یا سکانس با ثبت مع مضمون 9
 تأکید بر اشخاص محوری در محتوا از ابعاد شخصیتی، پایگاه طبقاتی و امثال آن در متن یا تصویر    شخص 4
 یا بند و واحدی مربوط به متن با موضوعات و مضامین متعدد )کاربرد کمتری دارد( پاراگراف 5
 بندی کتاب با ژانر(ب یا فیلم )مناسب تغییرات کم داخل محتوا مانند دستهیک مجموعه پیام مانند مقاله، کتا آیتم 6
 های رادیویی و تلویزیونیواحدهای ثانیه، دقیقه و ساعت در برنامه زمان 1
 متر و متر یا مترمربع برای محاسبه میزان فضای محیطی محتوای رسانهمتر، سانتیواحدهای طول مانند میلی فضا 8
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منظور شمارش و ثبت های اصلی و فرعی بهپس از انتخاب مقوله: کمّیمحتوای  گذاری در تحلیل. کد04-4-2-4
و « 7کد »توان به زیر مقوله مرد شود. برای نمونه در مقوله جنسیت میها، کدگذاری در برگه کدگذاری انجام میمقوله

تر باید انتخاب کدها بر های فرعیوجود مقولهداد و در برگه کدگذاری وارد کرد. در صورت « 2کد »به زیر مقوله زن 
حل »های فرعی های شناختی، یکی از مقولههای فرعی با اصلی باشد. برای نمونه در مقوله مهارتاساس رابطه مقوله

که در آن « 2-کد ب»توان یک حرف را به نمایندگی از مقوله باالتر به کد اضافه کرد. مانند است و برای آن می« مسئله
سادگی و »است. این اقدامات برای « حل مسئله»معرف زیر مقوله « 2کد »نماینده مقوله اصلی مهارت شناختی و « ب»

ا را هو وابسته به نظر پژوهشگر است. برای واگذاری کدگذاری به دیگران، باید آن« جلوگیری از اشتباه در کدگذاری
کند. برای کدگذاری باید از قواعد مسئله کمک میآموزش داد. وجود یک دستورالعمل روشن کدگذاری به این 

 استفاده کرد.  77-79شمارشی به شرح جدول  
 . قواعد شمارش برای کدگذاری 00-04جدول 

 توضیح انواع ردیف
 شمارش بر اساس فراوانی تکرار یک مورد درجاهای مختلف نمونه بر اساس فراوانی 7
 دن و حضور داشتن و نه فراوانی آن اختصاص کد فقط بابت بو حضور یا عدم حضور 2
 تر به وجود مورد در تیتر صفحه اول نسبت به تیتر صفحه داخلی  ضریب دادن مانند دادن ضریب باال وزن دهی  9
 شامل: «. کامالً، تا حدودی و اصالً»های اسمی مانند بار ارزشی مثبت یا منفی با طیف تعیین شدت 4

  (–زشی را با عالمات مثبت )+( و منفی )ای: جهت بار ار. رویکرد ذره7
  3تا  7بندی شدت بین بندی واحدهای محتوا برای تمایز دقیق مثل درجهبندی کیو: درجه. درجه2
 . مقایسه زوجی: تعیین شدت اثرگذاری هر مقوله نسبت به مقوله دیگر 9

برای واحدهایی « 7کد»را با « رابطه ضعیف»وله توان زیر مق، می«شدت رابطه»تری مانند های ذهنیدر مورد مقوله     
و امثال آن مشخص کرد. و به همین نحو برای زیرمقوله « ممکن است این باشد»، «احتمال آن ضعیف است»چون 

و امثال آن استفاده کرد. « شوندباهم دیده می»، «رابطه زیادی وجود دارد»برای واحدهایی چون « 2کد»از « رابطه قوی»
ها یا معیار مشخصی انجام داد. هر طبقه معرف بندی  بر اساس تفاوتبندی را در مقولهتوان طبقهه موارد میگوندر این

 ها و واحدهای تحلیل متعدد است. یک متغیر یا مقوله با زیر مقوله
باید از   هاو اختصاص کدی مشخص به آن« عبارات، معنا یا معیارهای خاص»برای راهنمایی کدگذار در مواجه با     

دستورالعمل کدگذاری استفاده کرد. دستورالعمل کدگذاری شامل تعاریف عملی متغیرها است. درمجموع با تهیه یک 
 تواند کدهای مناسب را ثبت کند. برگه کدگذاری و دستورالعمل مناسب آن پژوهشگر یا کدگذار می

های حاصل از انواع محتوای برگرفته ط دادهبرای کدگذاری و ضب. تهیه برگه و دستورالعمل کدگذاری: 04-4-2-0
، مصاحبه ها، اسنادها، فیلم، سخنرانیهای شخصی، متون، تئاتر، نمایش تلویزیون، آگهیاز انیمیشن، کارتون، یادداشت

ها یا برگه کدگذاری اغلب یک برگه ساده برای ورود کدها بر شود. برگه دادهو امثال آن از برگه کدگذاری استفاده می
شده در ردیف یا ستون آن است. اما چگونگی تعیین یا اختصاص هر کد به یک واحد اساس واحدهای تحلیل مشخص

گیرد. لذا هر چه قدر دستورالعمل کدگذاری روایی، تحلیل از طریق دستورالعمل یا پروتکل کدگذاری صورت می
ا جزئیات د. البته باید توجه داشت که تعریف بکنپایایی و عینیت بیشتری داشته باشد، نتایج معتبرتری را فراهم می
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ها و تعیین واحدهای تحلیل شرایطی بندیکند. گاهی در مقولهازحد در دستورالعمل، کار کدگذاری را مشکل میبیش
انم، دسایر، نمی»تشخیص نیست و لذا باید از مقوله یا واحدی مشابه موارد آید که برای کدگذار قابلبه وجود می

 استفاده کرد.« شده یا نامشخصاظهارن
خواهند بود و اغلب در برگه کدگذاری از همه « ای یا اسمیای، رتبهنسبی، فاصله»های کدها با یکی از مقیاس      

مشکلی وجود ندارد، اما اگر « مقیاس یکسان»ها وجود دارد. برای تحلیل جداگانه هر یک از واحدهای با انواع مقیاس
یا برگه کدگذاری بهتر ها احدها به یک برداشت کلی رسید، باید واحدها را همگون کرد. برگه دادهقرار است از کل و

. بنابراین توان شکل ابتکاری داشتاند اما میهای کدگذاری محبوبیت بیشتری یافتهاست ساده باشد. هرچند برخی برگه
توان پذیر نیست. البته میوی استاندارد امکانهای کدگذاری در شرایط مختلف ارائه یک الگبا توجه به تنوع برگه

ها یا های کلی را مطرح کرد؛ برای نمونه بهتر است که همه واحدهای ضبط با مقیاس همنوع بر روی برگه دادهتوصیه
های کدگذاری های کدگذاری معموالً تک موردی یا چند موردی هستند. در برگهبرگهکدگذاری یکسان ثبت شوند. 

رزشی های وشود. مثالً در تحلیل کتابرای هر مورد یا هر واحد ثبت یک برگه جداگانه در نظر گرفته میتک موردی ب
ها ممکن است، از یک برگه برای هر یادداشت استفاده شود و همه طبقات محتوا روی برای پی بردن به مضمون آن

یک حرف یا عدد بر مبنای تعاریف موجود همان برگه وارد شود. در برگه کدگذاری تک موردی نمایش هر متغیر با 
نمونه یک برگه کدگذاری تک موردی  72-79دهند. جدول های تک موردی زمان و سردرگمی را کاهش میاست. برگه
 دهد.را نشان می

 . نمونه برگه کدگذاری تک موردی برای تحلیل محتوای کتاب02-04جدول 
 کد مقوله فرعی مقوله اصلی ردیف

 2؛ ندارد=7دارد= طفع حیطه صوری 7
 2؛ ندارد=7دارد= عکس
 2؛ ندارد=7دارد  نمودار

 2؛ ندارد=7دارد  پیشگفتار حیطه ساختاری 2
 2؛ ندارد=7دارد= اهداف فصل

 2؛ ندارد=7دارد= سؤاالت ارزشیابی
 2؛ ندارد=7دارد= روایی خواندن حیطه محتوایی 9

 2=؛ ندارد=7دارد  روزمطالب جدید و به
 2؛ ندارد=7دارد= های مناسب برای یادگیریمثال

کند. این حالت های کدگذاری چند موردی امکان ثبت بیش از یک مورد یا نمونه را در یک صفحه فراهم میبرگه     
زمانی مفید است که تعداد واحدهای مورد آزمون زیاد و تعداد متغیرها کم باشد و از طرفی بخواهیم در هزینه کپی 

ا برای ههای کدگذاری شبیه شبکه شطرنجی و اغلب موارد نمونهجویی کنیم. این نوع برگههای کدگذاری صرفهبرگه
ها است. برای مطالعات بررسی ها بر اساس آنثبت در سطرها و موارد متغیرها یا واحدهای تحلیل برای ثبت در ردیف

ند. در های چند موردی بهتریافته در نشریات، برگهفضای اختصاصهای رادیو و تلویزیونی یا مقدار ها در برنامهثانیه
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توان عدد حاصل از سنجش محتوا را نوشت. هر سطر، مربوط به یک نمونه یا واحد زمینه است. زیر هر ستون می
 دهد. یک نمونه برگه کدگذاری چند موردی را نشان می 79-79جدول 

 برای تحلیل محتوای کتاب . نمونه برگه کدگذاری چند موردی04-04جدول 
 ها مقوله                               

 
 

 ها(ها )نمونهکتاب

 محتوایی ساختاری صوری

ف
عط

 
 

س
عک

نمودار 
پیشگفتار 

اهداف فصل 
 

ارزشیابی
 

روایی خواندن
 

به
روز بودن

مثال خوب  
 

          7کتاب 
          2کتاب 
          9کتاب 
          4کتاب 

...          

زی دنبال چه چیبرای تهیه پروتکل یا دستورالعمل کدگذاری باید مشخص شود که پژوهشگر در یک مفهوم به     
شگران درک باشد که پژوهدهی و انسجام برخوردار باشد. پروتکل باید چنان روشن و قابلاست. پروتکل باید از سازمان

 توان اقدامات زیر را انجام داد. برای تهیه یک پروتکل مناسب می دیگر بدون هیچ مشکلی آن را تکرار کنند.
 هاشناسایی هدف کدگذاری داده  .أ

 ها و واحدهای تحلیل برای کدگذاریتعریف مقوله .ب

 برآورد روایی، پایایی و عینیت دستورالعمل )از طریق پیمایش نظرات کارشناسان و آزمون کدگذاری(  .ت

 های مؤثر در کدگذاری معرفی شیوه .ث

 نهایی کردن برگه کدگذاری و دستورالعمل آن   .ج

پژوهشگر برای رسیدن به یک دستورالعمل کدگذاری استاندارد و با اعتبار الزم باید در کدگذاری این مراحل را      
موردتوجه و دقت قرار دهد تا کدگذاری از هرگونه انحراف دور باشد. دستورالعمل کدگذاری شامل شرح و بحث 

عنوان است. به« قواعد و چهارچوب کدگذاری»تعریف متغیرها و چگونگی انتخاب محتوا و در کل  درباره طرح و
یتی، ترب»های توان بر اساس مبانی نظری مدیریت ورزشی به زیر مقولهرا می« های ورزش در جامعهمؤلفه»نمونه مقوله 

« خصتعریف یا معیار مش»رای هر زیرمقوله تقسیم کرد و با یک دستورالعمل ب« ایتفریحی، قهرمانی و حرفه-همگانی
نمونه  74-79را انجام داد. در جدول « کدگذاری»را در نظر گرفت تا بتوان بر اساس آن « کدی اختصاصی»و در ادامه 

 شده است. پروتکل یا دستورالعمل کدگذاری برای این مقوله خاص نمایش داده
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 مل کدگذاری از یک مقوله .  یک نمونه پروتکل یا دستورالع00-04جدول 
 کد های فرعی )واحد تحلیل(مقوله مقوله اصلی

 
های مؤلفه

 ورزش

 7 هاالف( ورزش تربیتی: منظور ورزش مدارس و دانشگاه
 2 های ورزشی با حضور عموم و باهدف سالمتی یا تفریحتفریحی: ورزش و تفریحات عمومی و همایش-ب( ورزش همگانی

 9 شود.ها یا کمیته ملی المپیک انجام میها، هیئتآور که توسط فدراسیونآور و مقامنظور ورزش مدالپ( ورزش قهرمانی: م
 4 شود.ها انجام میزا و درآمدزا که توسط باشگاهای: منظور ورزش رونقت( ورزش حرفه

ای تحلیل را شناسایی و در هر واحده« روزنامه ورزشی»تواند در یک محتوا مانند با این دستورالعمل کدگذار می     
 های ورزش( کد مربوط را ثبت کند. مرحله آن را در برگه کدگذاری و ذیل ستون مربوطه )در اینجا مؤلفه

« انیهزمان محتوا با ث»یا « مترمربعحجم مطالب با سانتی»ای مانند های فاصلهرا با مقیاس« کدها»توان در مواردی می      
 های آمار پارامتریک بهره گرفت. وارد کرد و در محاسبات آماری از روش را در برگه کدگذاری

پایایی در تحلیل محتوا به معنای وجود عینیت یا : کمّی. روایی، پایایی و عینیت در تحلیل محتوای 04-4-2-5
عداد به ا توافق مناسب بین کدگذاران در اختصاص کد به یک نمونه ثابت است. روایی نیز به  معنی اختصاص صحیح

 طور دقیق معرف مفاهیم باشد.شکلی است که به
روایی یعنی رسیدن به همان چیز موردبررسی یا استنتاج درست بر اساس رویکرد تحلیلی الف( روایی یا اعتبار: 

مجموع رگیری موضوع موردبررسی تأکید دارد. دها از منابع چندگانه اطالعات است. روایی بر توانایی ابزار در اندازهداده
نوعی ها بههای کمّی و کیفی و ابعاد آشکار و پنهان پیامآوری دادهشده در خصوص چگونگی جمعانواع موارد مطرح

 مرور کرد.  75-79توان در جدول به روایی پژوهش مرتبط است. درمجموع سه روش اصلی روایی را می
 های تعیین روایی یا اعتبار. انواع روش05-04جدول 

 توضیح ع رواییانوا ردیف
 شدهگیری متغیر تعریفبندی باقابلیت اندازهها و در ادامه مقولهگیری و تعریف آنتعیین متغیرها برای اندازه محتوا 7
 های آزمون با یک مالک خارجی مرتبط با متغیر موردسنجش همبستگی نمره مالک 2
 یا صفت موردنظر  گیری سازه نظریتعیین ظرفیت آزمون در میزان اندازه سازه 9

 توان مشخص کرد: روایی سازه را با سه اقدام می     
  تحلیل صفت موردنظر توسط پژوهشگر 
  توجه به چگونگی ارتباط صفت با متغیرهای دیگر 

  )برگزاری آزمون برای تعیین روابط فرضی )برای نمونه استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی 

وع اعتبار شود. این نتأکید می« هاتعمیم یا تفسیر یافته»برای « اعتبار علمی»وجود  ضرورتدر رویکرد دیگری به     
ترکیب »و امکان « های تجربی و روابط علت و معلولیپژوهش»است. اعتبار درونی بر « درونی و بیرونی»شامل دو نوع 

« تایج پژوهشتوان تعمیم ن»بیرونی نیز  تأکید دارد. اعتبار« ها مثل پیمایشییا نزدیک کردن تحلیل محتوا با سایر روش
کنترل  نظم زمانی،»توان از طریق است که روش تحلیل محتوا شرایط خوبی در این نوع اعتبار دارد. اعتبار درونی را می

تأمین  «بندی، ماهیت محتوا و اعتبار علمیماهیت طبقه»و اعتبار بیرونی را از طریق « گیریو همبستگی در ابزار اندازه
 شده است. نکاتی مهم برای باال بردن اعتبار برگه کدگذاری و دستورالعمل آن معرفی 76-79کرد. در جدول 
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 . نکاتی مهم برای باال بردن اعتبار برگه کدگذاری و دستورالعمل آن 06-04جدول 
 توضیح مورد ردیف

 دستورالعمل کدگذاری مناسب برای کدگذاران   تعریف کدگذاری 7
 هاآموزش درباره جزئیات ثبت داده ذارآموزش کدگ 2
 آزمایش برگه کدگذاری و دستورالعمل آن با چند کدگذار در یک یا چند مرحله مطالعات آزمایشی 9
 ها برای تحلیل مناسب داده زبان داده مناسب 4
 ها و امثال آن ها، نشانهخصاستفاده مناسب از رویکردهای استنباطی مانند نظریه سیستمی، استانداردها، شا نظام استنباط 5

ا یا هپایایی و عینیت به معنای نتایج یکسان در بررسیب( پایایی و عینیت برگه کدگذاری و دستورالعمل آن:      
توان پایایی کدگذار را نسبت به خودش و در دو زمان متفاوت )کدگذاری کدگذاری واحدی ثابت در دفعات است. می

تر با میزان توافق بین چند کدگذار محاسبه کرد. اغلب از دو یا سه کدگذار االتر و مطمئناول و دوم( یا در سطحی ب
د. ها در کدگذاری مشخص شوطور مستقل کدگذاری کنند تا میزان توافق آنشود تا محتوای ثابتی را بهخواسته می

 ا، ضریب همبستگی اسپیرمن وضریب کاپدرصد توافق، اسکات، »های توان از آزمونبرای تعیین میزان توافق می
پی »های روش استفاده کرد. 71-79به شرح جدول « پیرسون، آلفا کریپندروف و ضریب توافق همبستگی تطابق لین

  (. 7936)قاسمی و همکاران، فروانی کاربرد بیشتری دارند « هولستی»و « کاپا»، «اسکات
 های تعیین پایایی . انواع روش01-04جدول  

 توضیح انواع ردیف
 هاهای موافق به کل قضاوتمحاسبه توافق دو نوبت کدگذاری یک محقق با نسبت قضاوت توافق در یک کدگذار 7
 ها کل قضاوتهای موافق بهدرصد توافق میان دو کدگذار از طریق نسبت  قضاوت درصد توافق دو کدگذار 2
 n)میانگین توافق داوران(÷ ] 7( +n-1ران( ))میانگین توافق بین داو=[ پایایی مرکب ضریب پایایی مرکب 9
بندی به این نحو که در آن کدگذار باید بین دو مقوله تعیین توافق داوران برای اتخاذ تصمیم درباره مقوله های دوگانهفن تصمیم 4

 در کدگذاری یکی را انتخاب کند. 
 ](2× )تعداد توافق دو کدگذار ÷ دوم()تعداد کدگذاری کدگذار اول+تعداد کدگذاری [× 711 فرمول هولستی 5
 آمدهدستدرصد توافق به -درصد توافق مورد انتظار( ÷ 7-پی اسکات= )درصد توافق مورد انتظار پی اسکات 6
 آمدهدستدرصد توافق به -درصد توافق مورد انتظار( ÷ 7-ضریب کاپا= )درصد توافق مورد انتظار کاپا 1
 7 -شده( عدم توافق مشاهده÷ ق مورد انتظار ضریب آلفا= )عدم تواف آلفا 8
 گیرد.محاسبه توافق برای هر مقوله در هر طبقه در میان داوران صورت می توافق داوران در هر مقوله 3
 ای و نسبیمحاسبه درجه اختالف دو کدگذار در هنگام استفاده از واحدهای فاصله ضریب همبستگی پیرسون 71

 است. 7-79اساس درصد توافق دو کدگذار و بر اساس فرمول آزمون هولستی بر      
 

 
 . آزمون هولستی برای محاسبه درصد توافق دو کدگذار0-04فرمول 
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شود. نماد به معنی دو کدگذار ضرب می 2تعداد توافق بین کدگذار اول و دوم است که در عدد  Mدر این فرمول       
1N 2 معنای تعداد کدگذاری کدگذار اول وبهN معنای تعداد کدگذاری کدگذار دوم است. برای نمونه اگر تعداد به

 شود. مورد باشد، نتیجه چنین می 941مورد و توافق کدگذاران  651واحدهای کدگذاری شده 
52  =711( ×651 +651( ÷ )941  ×2) 

وافق واست. در محاسبه تپرکاربردترین آزمون تعیین پایایی و عینیت در روش تحلیل محت آزمون پی اسکات:      
کند. های  شانسی را محاسبه میگیرد و توافقطبقات را در نظر می های توافقی و هم ارزشکدگذاران هم فراوانی مقوله

های خاص در یک طبقه محاسبه ضریب اسکات توافق مورد انتظار را بر پایه نسبت دفعات مورداستفاده از ارزش
 (.2-79آید )فرمول دست بر پایه نظریه احتمال بهکند تا توافق مورد انتظار می

Pi = %OA - %EA / 1-%EA 
 . محاسبه پی اسکات2-04فرمول 

به معنی توافق مورد انتظار است. برای محاسبه توافق  EA شده و به معنی توافق مشاهده OAدر این فرمول      
-ل تصمیمها به تعداد کنسبت توافق« وافق مورد انتظارت»برای محاسبه شود. شده از فرمول هولستی استفاده میمشاهده

 آید.  می دستبه« توافق مورد انتظار»ها های مربوط به کدگذاری محاسبه و در مرحله بعد با جمع مجذور آن
ه شدمالک ارائه« مروری بر تحلیل محتوا: ارزیابی علمی، پژوهشی و ارزشیابی»در مقاله خود تحت عنوان  7استملر      

 (.7939را برای قضاوت پیرامون ضریب پایایی آورده است )رسولی و امیرآتشانی،  78-79در جدول 
 . قضاوت پیرامون ضریب پایایی 08-04جدول 

 میزان توافق داوران  ضریب پایایی
 هیچ کمتر از صفر

 ضعیف 1 – 2/1
 متوسط 20/1 – 0/1
 مناسب 00/1 – 6/1

 قبولقابل  60- 8/1
 تقریباً کامل  80/1 - 0 

-ر دستورالعملد»، «درمیان کدگذاران»تواند به معنای وجود خطایی اگر نتایج یا میزان توافق متوسط به پائین باشد، می   
 رای اغلبباشد. ب« در تلفیقی از این عوامل»یا « ها یا واحد تحلیلها و زیر مقولهدر تعریف مقوله»، «های کدگذاری

 توجه داشت. « پذیریحجم نمونه از باب تعمیم»و « انتخاب محتوا از باب معرف بودن»به  های پایایی بایدآزمون
 

 کمّیها در تحلیل محتوای وتحلیل داده. مالحظات تجزیه04-4-4
تحلیل کرد. استفاده از آمار  SPSSافزارهایی مانند  های آماری و به کمک نرمتوان با روشها میآوری دادهبعد از جمع

وری آای و نسبی( بستگی دارد. اگر در جمعای، فاصلهها )اسمی، رتبهآوری دادهفی و استنباطی به مقیاس جمعتوصی
باشد از  رعایت شده« ای و نسبیاستفاده از مقیاس فاصله»و « توزیع بهنجار»، «انتخاب تصادفی»های فرضها پیشداده

                                                           

1. Stambler  
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تنباطی شود. البته استفاده از آمار اسها استفاده میتریک برای استنباطآمار پارامتریک و در غیر این صورت از آمار ناپارام
ای هگیرد. انواع روشپذیری نتایج به جامعه صورت میگیری از جامعه و برای محاسبه خطا در تعمیمدر شرایط نمونه

 معرفی شده است.   73-79شده در جدول آوریهای جمعتحلیل آماری داده
 های آماری  تحلیل داده با روش. انواع 09-04جدول 

 توضیح انواع ردیف
 ها و نمایش تعداد دفعات اتفاق افتاده از مقوله موردنظر ترین شیوه خالصه کردن دادهساده فروانی و شمارش   7
 ای یا نسبی با امکان تحلیل وضعیت سایر اعداد نسبت به آن معدل حسابی تعدادی نمره با سطح فاصله میانگین 2
 درصد سوگیری  67گزارش یعنی  711مورد سوگیری گزارشگر از  67رابطه یک طبقه خاص با کل محتوا مثل  نسبت 9
 ها مثل تفاوت دو روزنامه در میزان پرداختن به موضوعات علمی بررسی تفاوت بین مقوله هاتفاوت 4
 امه  پرداختن به موضوعی خاص ها مثل وجود رابطه بین یک برنبررسی رابطه بین مقوله رابطه غیرعلّی 5
 تواند به دلیل مقوله خاصی باشد؟  اینکه آیا ظهور یک مقوله میبررسی رابطه علت و معلولی بین متغیرها مثل رابطه علّی 6

 21-79به شرح جدول « شدهآوریهای جمعروابط غیرعلّی در داده»های آماری برای بررسی انواع آزمون     
 است. شدهمعرفی

 آوری در تحلیل محتواهای حاصل از جمعهای بررسی روابط غیرعلّی داده. انواع آزمون21-04جدول 
 توضیح انواع آزمون ردیف

 داری رابطه بین دو مقوله در سطح اسمی بررسی معنی دو خی 7
 بررسی شدّت رابطه بین دو مقوله در سطح اسمی  وی کرامر  2
 ای ابطه بین دو مقوله در سطح رتبهداری ربررسی معنی اسپیرمن  9
 ای و نسبی داری رابطه بین دو مقوله در سطح فاصلهبررسی معنی پیرسون  4

کل »آوری است. درصورت جمع« دوخی»تحلیل محتوا با روش آماری  کمّیهای بیشترین فراوانی تحلیل داده     
دو و گیری تصادفی بهتر است هر دو آزمون خیصورت نمونه کند، اما درکفایت می« کرامر وی»ها آزمون داده« شمار

 برای تعیین میزان شدت« وی کرامر»توان از ، می«دوخی»دار بودن رابطه با وی کرامر انجام شود. یعنی در صورت معنی
ا شده بدههای مشاهداری اختالف بین فراوانیبه بررسی معنی« دو یا مجذور کایخی»آن رابطه استفاده کرد. آزمون 

دو از خی 15/1شده در سطح رایج  دو محاسبهآزمون خی اگر نتیجه های فرضی یا مورد انتظار تأکید دارد.فراوانی
البته باید توجه داشت است. « کل جامعهتعمیم بهدار، واقعی و قابلمعنی»تر باشد، رابطه بزرگ« جدول معیار»

 رسد. دو به اعتبار الزم برای تعمیم نمیباشد آزمون خی 91ر از ها یا نمونه پژوهش کمتکه فراوانیدرصورتی
توان یها را هم مشخص کرد. برای نمونه متوان بر اساس تعیین رابطه، رتبه مقولهای اسپیرمن میهمبستگی رتبهدر       

ناوین روی یا فراوانی بیشتر ع نحوه تأکید دو روزنامه روی عناوین مختلف را با رتبه بیان کرد. یعنی کدام روزنامه تأکید
عد از کند. ببندی و قابلیت مقایسه را بیشتر میها به درصد، امکان رتبهموضوع خاص دارند. در مواردی تبدیل داده

ی، قابلیت اوسیله فرمول همبستگی رتبهتوان مطالب را برحسب درصد مرتب کرد و بهکه درصدها محاسبه شد، میاین
 را نشان داد.مقایسه دو روزنامه 
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 . ارزیابی کیفیت پژوهش تحلیل محتوا04-4-0
 27-79به شرح جدول « انواع خطاهای احتمالی»های ارزیابی کیفیت پژوهش تحلیل محتوا بررسی یکی از روش 

 است.  
 . انواع خطاهای احتمالی در تحلیل محتوا 20-04جدول 

 توضیح انواع ردیف
 های خاص درباره محتوای پژوهش داوریو پیشهای شخصی استنباط ایخطای هاله 7
 طور یکنواخت به یک سمت و در جهتی خاص تحلیل اعداد به سوگیری یا خطای سیستماتیک 2
 در دسترس نبودن متن و محتوای موردنظر   کمبود یا عدم دسترسی به محتوا 9
 نگ و نوع تفکر اثرگذار روی تحلیل  وجود کدهای با تعریف ناقص و برخوردار از فره خطای ابهام در قضاوت 4
 خطاهای مربوط به کدگذار  خطای کدگذار  5

ش آنتروپی است. رو« آنتروپی شانون»شده در تحلیل محتوا استفاده از  روش راه دیگر ارزیابی کیفیت پژوهش انجام     
. این یج پیام با بیان توزیع احتمال استگیری عدم اطمینان حاصل از نتابرگرفته از نظریه اطالعات و برای اندازه شانون

 شود. نوشته می 9-79صورت فرمول عدم اطمینان به
E≈S{P₁, P₂ … Pn}=- k∑ͫi [PᵢLnPᵢ] 

گیری عدم اطمینان با توزیع احتمالی . اندازه4-04فرمول   

مقوله است. در  n( و تعداد کدگذار )پاسخگو mیک ثابت مثبت،  Kهای برابر یک، و یعنی فاصله iدر این فرمول       
ها شود. برای اجرای فرمول ابتدا باید مقولهبندی میطبقه« مقوله n»در « پاسخگو m»نظر ازنقطه« پیام»این رابطه 

 های این جدول آنتروپی شانون درصورت جدول توزیع فراوانی ارائه شود. بر اساس دادهتناسب پاسخ هر کدگذار بهبه
یین تع»و « محاسبه میزان عدم اطمینان هر متغیر»، «هاهنجار سازی فراوانی»، «برای هر متغیرشمارش تعداد »چهار مرحله 

 شود. انجام می« ضریب اهمیت هر متغیر

محاسبه بار »و در مرحله سوم « بهنجارسازی دادها»و در مرحله دوم « هاآوری دادهجمع»در مرحله نخست آن       
بیشتری  (w)گیرد. هر مقوله با بار اطالعاتی بیشتر، از درجه اهمیت یا وزن صورت می« Eاطالعاتی هر مقوله یا 

برخوردار است. در مرحله پایانی و برای محاسبه ضریب اهمیت هر مقوله از تقسیم بار اطالعاتی هر مقوله بر مجموع 
مقوله را در یک پیام  شاخصی است که ضریب اهمیت هر (w)شود. درواقع ضریب وزنی هر مقوله ها استفاده میمقوله

های افزاربندی کرد. امروزه نرمها را رتبهتوان مقولهکند. با نتایج حاصل میکل پاسخگوها مشخص میبا توجه به
دهد. در ادامه یک های خود را به آن وارد کرده و آن خود این محاسبه را انجام میکامپیوتری وجود دارد که شما داده

 شود:منظور معرفی مینشانی اینترنتی به این 
http://www.modirplus.com/detail.php?id=7&kind=soft 

  

 . تحلیل محتوای کیفی04-0
نیز شامل  یفیهاست. تحلیل محتوای کها، گام بعدی تحلیل دادهدر فرایند تحلیل محتوای کیفی، پس از گردآوری داده

هاست و بعضی از این مراحل با تحلیل محتوای کمّی همپوشانی دارند. بر مند و روشن برای تحلیل دادهمراحلی نظام

http://www.modirplus.com/detail.php?id=7&kind=soft
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تعریف واحد تحلیل، دستورالعمل  سازی متن،پیاده» توان به مراحلاساس اهداف مطالعه، تحلیل محتوای کیفی را می
 ها و تحلیل داده ولی، ارزیابی انسجام کدگذاری، استخراج نتایج از دادهکدگذاری، کدگذاری آزمایشی، کدگذاری اص

 کرد. « گزارش فرایند داده تقسیم
ها یا ا یا تمهمضمون»های پنهان و آشکار بر اساس تفسیر ذهنی است. دنبال شناخت پیامتحلیل محتوای کیفی به     
ا دو نقد گرایان بمثابه محتوای پنهان است. کیفیبه« ایعات زمینهاطال»و « محتوای اولیه»عنوان به« های اصلی متنایده

ن ، بر رویکرد کیفی آکّمیمحتوای در روش تحلیل« غفلت از محتوای پنهان متون»و « سطحی شدن تحلیل»اساسی 
به « اژگانو نحوه ادای کلمات یا لحن بیان در ادای»تواند عالوه بر تأکید دارند. در تحلیل محتوای کیفی پژوهشگر می

« سازیدلسازی و ممند، کدبندی، تمبندی نظامطبقه»شرایط روانی فرد نیز توجه کند. روش کیفی اغلب با فرایندهای 
استقرایی و از جزء به کل »(. تحلیل محتوای کیفی با استفاده از رویکرد 7931گیرد )ایمان و نوشادی، صورت می

شود. در مواردی هم از رویکرد مند میداوری بهرهونی آن و کاهش آثار پیشبرای فهم عمق موضوع یا ابعاد در« رسیدن
برای تحلیل بر اساس دانش قبلی و هدف مقایسه یا آزمایش یک نظریه استفاده « قیاسی یا از کل به جزء رسیدن»

-79شرح جدول (. در انواع تحلیل محتوای کیفی نیز مفاهیم کلیدی به 7936شود )قاسمی، کشکر، راسخ و کرمی، می
 خوبی شناخت و درک کرد. ها را بهوجود دارد که باید آن 22

 . انواع مفاهیم پایه و کلیدی در تحلیل محتوای کیفی  22-04جدول  
 توضیح انواع ردیف

 یافته به یک موضوع یا عمل موردمطالعه فضای اختصاص واحد تحلیل 7
 های مشابه و مبنای ساخت رمز و کدگذاریر قالب یک طبقه با ویژگیها دای از واژگان یا جملهمجموعه واحد معنا  2
 هایی از متن در ارتباط با موضوعی خاص مبتنی بر مشاهده عینی یا فرض نظری اشاره به بخش منطقه محتوایی 9
 گروهی از مضامین با اشتراک در یک وجه  مقوله 4
 هامقوله ای برای ارتباط مضامین و معانی اساسی درشیوه تم 5

  ح جدولبه شر« آثار ارتباط»و « ویژگی ارتباط»، «فرستنده پیام»کاربردهای تحلیل محتوای کیفی در سه حوزه       
 گیرد. مورد توجه قرار می 79-29

 . انواع کاربرد تحلیل محتوای کیفی 24-04جدول 
 کاربرد هاپرسش عناصر انواع ردیف

 های موردبحث مؤلف )تحلیل مؤلف(به پرسش پاسخ کسی؟چه منبع فرستنده پیام 7
 های افراد، استنباط ابعاد و تغییرات فرهنگی و...تحلیل ویژگی چرا؟ فرایند کدگذاری

 های ارتباطیسازی و تحلیل سبکهای متقاعدتحلیل روش چگونه؟ کانال ویژگی ارتباط 2
 ه با استانداردهاتوصیف روندها در محتوای ارتباطی و مقایس چه چیزی؟ پیام

 های تولیدشده های مشهور مخاطبان به پیامارتباط دادن ویژگی چه کسی؟به گیرنده
 سنجش اثر پیام روی مخاطب با کدام تأثیر؟ فرایند کدگذاری آثار ارتباط 9

یاضی وارد کار اگر نمونه موردمطالعه به حدی باشد که بتوان با شمارش طبقات و محاسبه عدد با مفهوم ر          
شوید. این همان مرز مورداشاره در روش تحلیل آماری شد؛ شما از مرز پژوهش کیفی عبور و وارد پژوهش کّمی می

طق، من»کنید. با محتواست و شما با نوع اقدام خود و شناخت این مرز نوع پژوهش کمّی یا کیفی خود را مشخص می
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های تاریخی درباره یت استفاده از هرکدام را مشخص کرد. در بررسیتوان اولومی« هدف پژوهش و جامعه موردبررسی
؛ قاسمی، کشکر، 7937شود )بیابانگرد، تأکید می 24-79تحلیل محتوای کیفی بر پنج روش گوناگون به شرح جدول 

 (.7936راسخ و کرمی، 
 های تحلیل محتوای کیفی  . انواع روش20-04جدول  

 توضیح انواع ردیف
 هاها بر اساس مشابهتبندی در مقولهروش قدیمی و پرکاربرد با برش متن در واحدهای مشخص و طبقه ایلهتحلیل مقو 7
تنظیم و »، «شناسایی و جداسازی موضوعات»، «های بیانیشناسایی ترکیب»سنجش با زبان فرد و تحلیل بر پایه  تحلیل سنجش 2

 «  ارزشی 1بت و شدت آن در طیف مشخص کردن جهت منفی یا مث»، «رمزگذاری جمالت بیانی
 تحلیل روی عناصر و ساختارهای صوری بیان ازجمله دستور زبان، اشکال کالمی و امثال آن تحلیل بیان 9
 طور مستقیم های صوری و شکل محتوا بهتحلیل بر اساس شاخص تحلیل نحوه بیان 4
 ارتباطی )در یک فصل مستقل معرفی شده(شناخت و درک عمیق از معناهای نهفته در متون  تحلیل گفتمان 5

 
 گیری در تحلیل محتوای کیفی. مالحظات نمونه04-4-0

در پژوهش کیفی، اندازه نمونه باید بر اساس نیازهای اطالعاتی مشخص شود تا به سؤال پژوهش با اعتماد کافی پاسخ 
ها یا واحدهای تحلیل مول است که تعداد نمونهداده شود. معیاری برای اندازه نمونه یا واحد تحلیل وجود ندارد اما مع

 در نظر گرفته شود.  91تا  7بین 
 

 ها در تحلیل محتوای کیفیآوری و تحلیل داده. مالحظات جمع04-4-2
شود. در روش کمّی ابتدا ها با هم انجام میآوری و تحلیل دادهدر تحلیل محتوای کیفی برخالف روش کمّی، جمع     
شوند. در روش پژوهش کیفی همراه با های آماری تحلیل و در ادامه تفسیر میآوری و سپس با روشها جمعداده

شود. برای نمونه در متنی براساس ها استفاده میبرای تحلیل دادهقیاسی و استقرایی های ها از روشآوری دادهجمع
مطالعه  «یادگیری اجتماعی»و « یادگیری کنشگر»، «یادگیری شرطی»های و زیرمقوله« الگوهای یادگیری»مقوله اصلی 
« تماعیی اجیادگیر»مطالبی نشانگر مفهوم « زیر مقوله یا واحد تحلیل»گیرد. در این شرایط اگر بر اساس صورت می

شود. انجام می« میزان تأکید مؤلف بر آن»و « محل قرارگیری آن»، «شناسایی آن جمله در متن»بود، تحلیل با توجه به 
رسانی در ذهن خواننده تحلیل داده در هر یک از محورها و آثار این نوع پیام« نظریه یادگیری اجتماعی»اگر با توجه به 

ایسه با یک نظریه و تحلیل براساس آن اقدام شده است. اما اگر با جستجوی متن و و مق« استدالل قیاسی»شود؛ از 
ازی آن سدر محتوای موردبررسی و برجسته« تأکید بر نظریه یادگیری اجتماعی»میزان جمالت تأکید کننده به تحلیل 

« نظریه غالب»مفهوم کلی توسط مؤلف اشاره شود؛ پژوهشگر از استدالل استقرائی و بررسی جزئیاتی برای رسیدن به 
 (. 7936استفاده کرده است )قاسمی و همکاران، 
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« دو استقرائی و قیاسی یا ترکیبی از هر»با دو روش « ایجاد مقوالت و طبقات»هسته اصلی تحلیل محتوای کیفی      
ناصر داخلی هر همگرایی یا شباهت معنادار ع»ها، باید به است. پژوهشگر در انتخاب مقوله 26-79به شرح جدول 

 توجه داشته باشد. « واگرایی یا تفاوت آشکار میان دو مقوله»و « مقوله
 . انواع رویکردهای تحلیل داده در تحلیل محتوای کیفی26-04جدول 

 توضیح انواع ردیف
 رباره موضوع( کل )مناسب شرایط کمبود اطالعات دصورت جزء بههای متنی  بهاستخراج کدها یا طبقات از داده استقرایی  7
 های قبلی )مناسب شرایط مبانی نظری مکفی درباره موضوع(های موجود یا نتایج پژوهشقیاس و تحلیل با نظریه قیاسی 2
 ها یا محتوا و تفسیر مفاهیم نهفته در متن )تلفیق رویکردهای قبلی(و انجام مقایسه واژه« شمارش و فراوانی» ترکیبی 9

در مراحلننی بننه شننرح « پنهننان و آشننکار»وبرگشننت و در دو بعنند صننورت رفتوتحلیننل بهایننن فرایننند تجزیننه     
 شود. انجام می 79-21جدول 

 ها در تحلیل محتوای کیفی  وتحلیل داده. فرایند تجزیه21-04جدول 
 مراحل ردیف

 با رویکردی رفت و برگشتی
 وتحلیل عمیق و پنهان یاتجزیه

 چه چیزی خواسته بگوید؟
 یل آشکار ساختار یاوتحلتجزیه

 شده است؟چه چیزی گفته
 استقرایی یا قیاسی استقرایی یا قیاسی نظام کدگذاری 7
 های اصلی مقایسه با داده های اصلیمقایسه با داده شناسایی واحدهای متنی 2
 در کنار هم قرار دادن موضوعات متراکم کردن واحدهای معنی بررسی دوباره متن و حذف موارد 9
 استفاده از کلمات نزدیک به متن یافتن معنای اساسی متن بندیروهگ 4
 تفسیر و استنتاج باز تفسیر و استنتاج باز ها تبیین یافته 5

معنا و »گویند. این رویکرد بر وفاداری به کنندگان واقعاً میپردازد که مشارکتچیزی میتحلیل آشکار به شرح آن      
و  شودها میر تحلیل پنهان، پژوهشگر برای آشکارسازی معانی پنهان متن، غرق در دادهتأکید دارد. د« متون اصلی

دار، به آشنایی کند. شناسایی واحدهای معنیقول انتخاب میعنوان نقلدار مناسب در متن جاری را بهواحدهای معنی
ترین دار، کوچکارد. یک واحد معنیتر نیاز دها قبل از تقسیم به واحدهای کوچکها و درک مفهوم کلی آنبا داده

های موردنیاز پژوهشگر است. هر واحد معین دارای یک کد است که باید در رابطه با متن شناخته واحد و حامی بینش
بندی گروه بندی وشود. در فرایند تحلیل کدها، تعیین مفاهیم برای طبقهشود. این روش فرایند کدگذاری باز نامیده می

تواند در یدار مشوند. تفسیر واحدهای معنیتهیه می« استقرایی یا استنتاج»شوند. کدها بر اساس یل میاطالعات تسه
طول فرایند مبهم شود، بنابراین برای افزایش ثبات و اطمینان به تداوم فرایند کدگذاری نیاز است. بعد از تعیین واحدهای 

ا در ارتباط با هدف بررسی کند.استفاده از رنگ برای متمایز معنادار، پژوهشگر باید درباره پوشش همه ابعاد محتو
تواند موردبررسی مجدد واقع شود های رنگ نخورده میساختن هر واحد معنادار در نسخه اصلی مفید است و قسمت

 ها بر اساس هدف پژوهش اطمینان حاصل شود. تمایز نبودن آنتا قابل
واحدهای معنادار گسترده، تعدادی از کلمات بدون از دست رفتن محتوای « زیساتراکم و خالصه»در ادامه و برای      

هایی بر اساس سؤاالت تواند به بخشها، محتوای کدگذاری شده میشوند. برای استخراج مفهوم دادهواحد، کم می
 معین باید به لحاظ هایهای نظری از آثار تقسیم شوند. گروهها یا بر اساس فرضیهآوری دادهکاررفته موقع جمعبه
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لحاظ بیرونی، متفاوت باشند. این بدین معنی است که هیچ اطالعاتی نباید در دو گروه قرار بگیرد. درونی، یکسان و به
های کند. تعداد گروهنتیجه گروه را فراهم می روندهها، توسعه پیشجلو و عقب کردن واحدهای معنادار بین گروه

ی که چه تعداد گروه کافی است به هدف پژوهش بستگیابد. اینتدریج کاهش میست اما بهتولیدشده در ابتدا بیشتر ا
 یابد. بندی با رسیدن به توزیع منطقی پایان میدارد و گروه

شود و پژوهشگر باید تالش کند تا ماهیت پدیده تحت بررسی را ها ایجاد شدند فرایند تحلیل آغاز میوقتی گروه     
وری آتری دست یابد. عمق تحلیل اغلب به چگونگی جمعر باید حتی با توصیف به دانش عمیقبشناسد. پژوهشگ

 شده است. ها معرفیبرخی رویکردهای تفسیری در تحلیل داده 28-79در جدول های آشکار یا نهان بستگی دارد. داده
 های کیفی تحلیل محتوا . برخی رویکردهای تفسیری در تحلیل داده28-04جدول 

 توضیح انواع دیفر
ها، ازجمله تحلیل روند تغییرات محتوا در طول زمان؛ قابلیت توصیف روابط و قوانین تعامل و تفاوت درون داده نظریه سیستمی 7

 ها   بینی پذیری الگو و امثال آن همراه با مقایسه در انواع رسانهپیش
 ها ها و قضاوت درباره دادهو مقدار تفاوتوجود استانداردی برای مقایسه و تشخیص نوع  استانداردها 2
 « عنوان نشانه آتشدود به»شناسایی پیوند علّی متغیرها و نشانه بودن یک متغیر مانند  هاها و نشانهشاخص 9
 های آن  های زبانی در متون معتبر برای شناسایی واقعیتبررسی داده نمودهای زبانی 4
 ن برای تبیین پویایی رفتار، پیامدهای فردی یا جمعی تبادل اطالعات و مطالعه تعاملهای طرفیبررسی پیام ارتباطات 5
 ها و ارتباطات سازمانی  بررسی کارکردهای پیام در سازمان فرایندهای نهادی 6

 . ارزیابی کیفیت پژوهش تحلیل محتوای کیفی04-4-4

؛ بنابراین پژوهشگر است« یر اشتباه و تعصب شخصیخستگی، تفس»اشتباهات در فرایند تحلیل پژوهشگر اغلب ناشی از 
باید کیفیت فرایند تحلیل را از طریق تأیید صحت و اعتبار در کل فرایند پژوهش حفظ کند. برای ارزیابی کیفیت 

 استفاده «قابلیت اعتبار، قابلیت اعتماد، قابلیت انتقال و قابلیت تأیید»توان از مفاهیم پژوهش تحلیل محتوای کیفی می
و اعتبار شامل اعتبار « بازنمایی، پایداری و دقت»(، معیارهای پایایی شامل 7381کرد.   کارشناسانی مانند کریپندورف )

 23-79دول کنند. جرا برای ارزیابی کیفیت پژوهش تحلیل محتوای کیفی مطرح می« داده، نتیجه و فرآیند»معطوف به 
 دهدمیانواع اعتبار در تحلیل محتوای کیفی را نشان 

 . انواع اعتبار در تحلیل محتوای کیفی از دیدگاه کریپندورف29-04جدول 
 توضیح انواع ردیف

ا با هدر معرف بودن اطالعات )اعتبار معنایی با متناظر بودن معنای داده« گیریمعنایی و نمونه»با تأکید بر اعتبار  هامعطوف به داده 7
 نمونه(گیری با معرف بودن متن و اعتبار نمونه

ی دیگر و هایها با یافتهارزیابی مناسب بودن روش و وجود همبستگی بین نتایج )با دو روش همبستگی یافته معطوف به نتیجه 2
 ها(بینی با واقعیتبین یا میزان همخوانی پیشپیش

 ها از سوی عمل تحلیلداده سازی یا ارائه کارکردی روابط درون متنسازی یا شبیهارزیابی میزان مدل معطوف به فرایند 9

      
 

 



 

  

 روش پژوهش تاریخی
14 

 هدف کلی: آشنایی با فرایند اجرای پژوهش تاریخی

 اهداف یادگیری
  آشنایی با مفهوم پژوهش تاریخی 
 تاریخی گیری در پژوهشآشنایی با مالحظات نمونه 

 تاریخی  آوری داده در پژوهشآشنایی با مالحظات جمع 

 تاریخی  ها در پژوهشظات تحلیل یافتهآشنایی با مالح 

 گیریآشنایی با مالحظات بحث و نتیجه 

 شناسی و شفاهیتطبیقی، باستان»های تاریخی آشنایی با مالحظات روش»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۵۱۱ مرجع پژوهش

 مقدمه

ها تأکید دارد. در این فصل به های مربوط به گذشته از منابع معتبر و تحلیل آنآوری دادهپژوهش تاریخی بر جمع
 شود. چگونگی اجرای پژوهش تاریخی پرداخته می

 
 تاریخی . مبانی پژوهش 00-0

ا انجام هیا کیفی مربوط به گذشته از منابع معتبر و تحلیل آن کمّیهای آوری دادهاریخی با جمعمسیر اجرای پژوهش ت
. گذشته 7(915: 2172در ارتباط با گذشته هستند )بِرگ و لون، « هامردم، معانی، وقایع یا ایده»ها درباره شود. دادهمی
(. هرچند اهداف پژوهش تاریخی 247: 7981نژاد، یتواند هر زمانی از سال گذشته تا چند قرن پیش باشد )خومی

مرور کرد )دالور،  7-74توان در جدول های تاریخی را میترین اهداف پژوهشمتنوع و متعدد است اما برخی از مهم
7915 .) 

 . انواع اهداف پژوهش تاریخی0-00جدول 
 توضیح انواع ردیف

وان تست و با شناخت آن تاریخ، درک آن پدیده بهتر خواهد بود. برای نمونه میهر پدیده دارای تاریخ ا های موجودشناخت پدیده 7
 اشاره کرد. « وپرورشتاریخچه آموزش»به شناخت 

 های گذشته و پیوند آن با زمان حال و آینده شناخت واقعیت شناخت حقایق گذشته 2

 دینی ها یا در امورقولیا فرد یا ارائه نقل در تاریخ توسط چند بخش« اولین»عنوان در مواردی مثل معرفی به     
ین شود. برخی پژوهشگران بیابی و بررسی عمیق دارند، از پژوهش تاریخی استفاده میهایی که نیاز به ریشهحدیث

شگر پژوه»جای تفاوت قائل هستند و حتی آغازگرانی چون هرودوت یونانی را به« پژوهش تاریخی»و « نگاریتاریخ»
ی است که دارا« اسناد، مدارک و دیگر منابع»پژوهش تاریخی کنکاش منظمی در  دانند.می« نگارتاریخ»ک ی« تاریخی

که قبل  با وقایعی سروکار دارد« نگرگذشته»حقایقی مرتبط با سؤال پژوهشگر درباره گذشته باشند. این نوع پژوهش 
پژوهش تاریخی با نگاه (. 7914دالور، ؛ 7985فتوحی، ) اندها اتفاق افتادهاز تصمیم پژوهشگر به مطالعه درباره آن

های هکند. ماهیت پدیدرا تبیین و اسرار زیادی را آشکار می« یک پدیده مربوط به زمان گذشته»تحلیلی به تاریخ، 
 مرور کرد.  2-74توان در جدول تاریخی را می

 های تاریخی. ماهیت پدیده2-00جدول 
 توضیح انواع ردیف

 نیاز به واسطه برای مطالعه رویدادهای تاریخی دور  اواسطهمطالعه ب 7
 ها از آنلزوم توجه به معیارهای خاص تاریخی و پذیرش برخی انحراف تکرارناپذیر 2
 های تکمیلی پژوهشگرکامل نبودن در یک سند و نیازمند استنتاج فرا اسنادی 9
 در تجرید معنا  طور مجزا ومعنا نداشتن وقایع تاریخی به مجزا نبودن 4
 های زمان خویش و جای گرفتن در زمانه خاص برای درک درست آنلزوم ترک ارزش زمان محوری 5

                                                           
1.  Berg & Lune, 2012 
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های پردازد و این در حالی است که در سایر روشهای موجود میپژوهشگر در پژوهش تاریخی به یافتن داده     
(. پژوهشگر برای 7916د )سرمد، بازرگان و حجازی، پردازهای موردنیاز میپژوهش، پژوهشگر اغلب به تولید داده

مینه در ز« برداری، ارائه اطالعات و تفسیر تاریخینوشتن، یادداشت»هایی چون اجرای پژوهش تاریخی به توانایی
موضوع موردبررسی نیاز دارد. عینیت و کنترل سوگیری پژوهشگر در پژوهش تاریخی بسیار مهم است. پژوهشگر باید 

خی موردتوجه قرار دهد و تاری« انتخاب، تحلیل و تفسیر مواد منبع»های احتمالی را در طرفانه تمام گزینهیشکل ببه
های موجود در پژوهش صحیح، متعادل و تا حد امکان کامل را تهیه کند. پژوهشگر الزم است که رویداد یا شخصیت

ی مواد منبع دقت شایستگشده و  بهتبط با موضوع، بررسیهای افراد مرتاریخی را درک کند. باید منابع بر اساس دیدگاه
 (.2177)اندرو و همکاران، برحسب کیفیت و اطمینان مورد ارزیابی قرار گیرد 

 
 . فرایند اجرای پژوهش تاریخی00-2

ل، عل»رویدادهای گذشته است. هدف آن رسیدن به نتایجی مربوط به « مطالعه، درک و شرح»پژوهش تاریخی شامل 
مک بینی وقایع آینده کاست که تا حد ممکن به روشن کردن رویدادهای کنونی و پیش« رات یا روندهای گذشتهتأثی

« و آینده حال»توان زمان رود و با استفاده از آن میکار میتوان گفت پژوهش تاریخی برای شناخت گذشته بهکنند. می
-معتواند به معنای جکرد. همچنین پژوهش تاریخی می بینیرا در پرتوی رخدادها و تحوالت گذشته شناخته و پیش

ود شهای آماری یا کیفی انجام میتحلیل ها های رخ داده از گذشته تا به اکنون باشد که روی آنآوری داده از موقعیت
 (. 39: 7988)میرزایی، 

توان از ظرفیت این روش یها ماگرچه این روش در میان متخصصان حوزه تاریخ رایج است اما در دیگر رشته     
به  «های استخدامیمشیخط»بیشتر استفاده کرد. برای نمونه در حوزه مدیریت درخصوص موضوعات خاصی چون 

توان مانع از تکرار (. همچنین می7981توان فهمید )خاکی، شکل پژوهش تاریخی و مرور تجربه گذشته را بهتر می
توان انواع الگوهای آموزشی در گذشته و است. برای نمونه می تهخطاهای مشابهی شد که در گذشته صورت گرف

آموزان یا تاریخچه توسعه مراکز دانشگاهی در ایران را مطالعه کرد و از نتایج آن برای کاهش نمرات و یادگیری دانش
لب تاریخی اغریزی برای آینده استفاده کرد. مراحل اجرای یک پژوهش گیری در شرایط حال یا برنامهخطای تصمیم

 دارد.   9-74از فرایند کلی به شرح جدول 
 . مراحل اجرای پژوهش تاریخی4-00جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 تمرکز روی یک مسئله و قلمروی آن در حوزه تاریخ و نوشتن طرح پژوهش برای آن انتخاب عنوان و طرح پژوهش  7
 گیری از موارد بر اساس طرح پژوهشنمونه گیرینمونه 2
 هاآوری دادههای اسنادی برای جمعویژه روشها بهاستفاده از انواع روش هاآوری دادهجمع 9
 هاشده و توصیف و تبیین آنآوریهای جمعغربالگری نهایی اسناد و داده هاتحلیل داده 4
 احتمالی برای آن گیری کلی و پیشنهادهای ارائه نظریه و تحلیل نهایی همراه با نتیجه گیریبحث و نتیجه 5
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پژوهش »، «پژوهش تاریخ تطبیقی»هایی با عنوان عالوه بر رویکرد عمومی پژوهش تاریخی در مواردی پژوهش   
ره ها اشاشوند که در ادامه به آنبا برخی مالحظات هم مطرح می« پژوهش تاریخ شفاهی»و « شناسیتاریخی باستان

که شود. درصورتیها گزارش میاغلب با همین عنوان در پژوهشخواهد شد. پژوهش تاریخی با رویکرد عمومی 
اره خواهد ها اشاستفاده کند، به آن« شناسی یا شفاهیتطبیقی، باستان»تر مانند پژوهشگر از رویکردهای اختصاصی

 داشت.
 

 . مالحظات انتخاب عنوان و طراحی پژوهش تاریخی00-0
: 7988باشد )میرزایی، « ، عقیده، جنبش، نهاد یا رخداد و دیگر مواردفرد»تواند مبتنی بر موضوع پژوهش تاریخی می

را موردتوجه  4-74توان موضوعاتی به شرح جدول (. برای استفاده از روش پژوهش تاریخی در علوم انسانی، می39
 قرار داد. 

 بررسی در پژوهش تاریخی. انواع موضوعات قابل0-00جدول 
 توضیح موضوع ردیف

 وجوانانریزی برای تغییرات بنیادی یک نهاد همچون وزارت ورزشمانند برنامه اجتماعی عملکردهای 7
 در رابطه با موضوعات مهم و رویدادهای مهم تاریخی  حال افراد خاصشرح 2
 شده کشف روابطی در موضوعات مختلف تاریخی در رابطه با موارد کمتر دیده هاتفسیر ایده 9
 ترکیب اطالعات قدیم با هم یا قدیم با جدید  ترکیب اطالعات قدیم 4
 مطالعه بررسی دیگر مورخان در چارچوبی جدید برای تفسیر و اصالح  تفسیر وقایع گذشته 5

ئله پژوهش ها و ابعاد مسگیرد؛ زیرا تصویر ویژگیدر پژوهش تاریخی بیان مسئله با تفصیل بیشتری صورت می     
های الزم را مجسم سازد. اغلب پژوهشگرانی آوری دادهیاز را تسهیل و دشواری جمعهای موردنتواند تشخیص دادهمی

ها داده آوریدشواری جمعکنند، در موقع بیان مسئله بهکه یک موضوع بالقوه برای اجرای پژوهش تاریخی انتخاب می
ای هداد، زمان رویداد و فعالیتمحل رویداد، افراد درگیر در روی»برند. در این مسیر شناسایی و معرفی دقیق پی می

(. 7916تر یا محدودتر کند )سرمد، بازرگان و حجازی، تواند گستره مسئله موردمطالعه را وسیعمی« مرتبط با رویداد
 هایکند. یکی از انتقادهای وارد به پژوهشپژوهشگر بر اساس مطالعات مقدماتی مسئله خود را با دقت طرح می

 کند. در پژوهش تاریخیها را دشوار میآوری و تحلیل دادهزاندازه مسئله است که اجرا، جمعاتاریخی، گستردگی بیش
شده باید تا حد ممکن محدود و عملی باشد. بنابراین باید در طرح مسئله و انتخاب عنوان باید ابعاد و مسئله طراحی

 (.         34: 7988های موردنظر مشخص شود )میرزایی، ویژگی
؛ کندآوری نمیها را بر اساس مشاهده مستقیم جمعپژوهش تاریخی، پژوهشگر خود شاهد رخدادی نبوده و دادهدر      

دست آورد و یا از طریق گواهی شده دیگران بههای خود را یا از طریق اسناد و مدارک و نوشتگان ثبتتواند دادهاما می
 وتحلیل کند. ا را تجزیههشاهدان مستقیم رویداد یا تجربه کننده آن کسب و آن
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 گیری در پژوهش تاریخی . مالحظات نمونه00-5

« تآثار، ردپا و مستندا»آوری ها این است که پژوهشگر به جمعهای روش پژوهش تاریخی با سایر روشیکی از تفاوت
ن روش جامعه و نمونه که در ای(. با توجه به این724: 7916پردازد )سرمد، بازرگان و حجازی، مربوط به وقایع می

موردبررسی اغلب اسناد و منابع موجود هستند، بنابراین در انتخاب جامعه و نمونه تأکید بر چگونگی انتخاب جامعه 
 (. 7389، 7)بست است 5-74و نمونه موردبررسی در میان انواع منابع موجود به شرح جدول 

 . انواع منابع در پژوهش تاریخی5-00جدول 
 ضیحتو انواع ردیف

 های مکتوب، صوتی، تصویری و فیلمانواع گزارش اسناد و مدارک  7
 ، استخوان، ابزار، سالح، غذا، ظرف، لباس، ساختمان، اثاث خانه، نقاشی، سکه و امثال آنسنگواره آثار و ابنیه 2
 کننده در یک واقعه گزارش لفظی یک شاهد یا شرکت گواهی شفاهی 9

مثال یک کتیبه سنگی ازنظر محتوای عنوانگیرند. بهابع در دو گروه اسناد و آثار قرار میدر مواردی برخی من      
ترین اسناد مورداستفاده در گیرد. از رایجقرار می« آثار»کاررفته در زمره نوشتاری یک سند و ازنظر سازه و مواد به

ها، اسناد قانونی، ها، گزارش کمیسیونههای رسمی، صورتجلسها، یادداشتنامه»توان به های تاریخی میپژوهش
 اشاره کرد.    « های آماری و دیگر موارد مشابهها، سالنامهها، کتابها، زندگینامهخاطره
ود. مشخص ش« دوممنابع ثانویه یا دست»یا « اولمنابع اولیه یا دست»ها باید نوع منبع ازنظر آوری دادهبرای جمع      

العاتی اط« دوممنابع ثانویه یا دست»حاصل افراد درگیر در رویداد یا واقعه تاریخی است اما « اولمنابع اولیه یا دست»
از رویداد یا واقعه تاریخی است که حداقل با یک واسطه یا کسانی ایجادشده است که خود شاهد رویداد یا تجربه 

ر و برای یک هدف پژوهشی دیگ« دومدستمنابع »اند. برخی منابع ممکن است برای یک هدف پژوهشی مستقیم نبوده
عنوان یک منبع دانشگاهی، اغلب یک به« کتاب درسی تاریخ ایران»(. برای نمونه 7389باشند )بست، « اولمنابع دست»
ران، های ایهای درسی تاریخ در دانشگاهگرایی در کتاباست اما برای بررسی میزان تأکید بر ملی« دوممنبع دست»

 باشد. « اولمنبع دست»تواند یک می
در برخی رویدادها مصاحبه « کنندهحاضر یا مشارکت»هنگام پژوهش درباره تاریخ معاصر ممکن است با افراد      

وپرورش در زمینه تغییر نظام آموزشی در ایران در دهه اقدامات وزارت آموزش»کرد. برای نمونه در پژوهش درباره 
توان با افرادی مصاحبه کرد که عنوان نوعی پژوهش تاریخی میبه« تغییر نظام هایخورشیدی و دالیل و هدف 7951

(. انواع منابع 244: 7981نژاد، اند )خویاند و آن تغییرات را تجربه کرده یا در آن شرکت داشتهدر آن زمان حضورداشته
 معرفی شده است.  6-74اولیه و ثانویه در جدول 
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 پژوهش تاریخی . انواع منابع در6-00جدول 
 توضیح انواع ردیف

 صورت شفاهی یا کتبی الف( گزارش شاهدان عینی از وقایع به اولیه 7
ها، امههای صوتی، نسوابق عمومی، اسناد قانونی، صورتجلسات، سوابق شرکت، فایل»شده از اصل رویداد در ب( موارد ثبت

 یا رویداد تاریخی   ربط درواقعهتوسط افراد ذی« هاخاطرات، نشریات یا نقشه
شده تهیه« های تاریخی محلیهای خصوصی مانند انجمنها یا مجموعهها، کتابخانهبایگانی دانشگاه»ج( موارد موجود در 

 توسط ناظران عینی رویداد یا واقعه تاریخی  
 ها و ...(سفال د( آثار و اشیاء باقیمانده از گذشته )تصاویر، نقاشی، شعر، لوازم مورداستفاده مانند انواع

 شده توسط فردی به نقل از منابع اولیه الف( مستندات کتبی یا شفاهی تهیه ثانویه 2
 شده توسط برخی پژوهشگران از منابع اولیهب( مستندات تهیه
 سازان و مستندسازان از منابع اولیه نگاران، فیلمشده توسط برخی روزنامهج( مستندات تهیه

تجلسه دادگاهی از یک محاکمه، مثالی از منبع اولیه درباره بررسی شیوه محاکمات در گذشته است برای نمونه صور     
شود. در نمونه دیگر پژوهشگری در پژوهشی ای در مورد مسئله مذکور، منبع ثانویه محسوب میاما سرمقاله روزنامه

های معلمان در او در این پژوهش از گزارشدر قرن نوزدهم پرداخت. « آموزانروابط بین معلمان و خانواده دانش»به 
ها منابع اولیه و تحلیل پژوهشگر، منابع ثانویه آموزان استفاده کرد. این گزارشها با خانواده دانشمورد روابط آن

های یک دانشمند درباره یک موضوع و بیان عقایدش یک منبع اولیه و تفسیر دیگران از شوند. یا نوشتهمحسوب می
 (.      245: 7981نژاد، ، منابع ثانویه هستند )خویآن عقاید

تر است اما اغلب دقت آن بیشتر است و باید این نوع منابع در اولویت انتخاب اگرچه دسترسی به منابع اولیه مشکل     
دوم ستد های تاریخی از منابع ثانویه یاوجود در بیشتر پژوهشبرای جامعه یا نمونه موردبررسی قرار گیرند. بااین

دالیل مختلفی ازجمله امنیتی یا خصوصی بودن، منتشرنشده است (. برخی از این منابع به7981شود )خاکی، استفاده می
 منظور شفافیت تاریخی است. که کار پژوهشگر تالش برای دسترسی به این منابع به

کند. اگر اسناد و مدارک دان خود را تعیین میها، پژوهشگر مکان یا مستندات و شاهبا توجه به نوع و منابع داده      
را مشخص کند. اگر « هامحل نگهداری و نحوه دسترسی به آن»صورت مکتوب باشند، پژوهشگر باید ها بهو یا داده

« اهها و نحوه برقراری ارتباط با آنآن»گران کسب شود، پژوهشگر باید ها از طریق شاهدان یا مشاهدهقرار است که داده
 (.        35: 7988ها آماده کند )میرزایی، آوری دادها مشخص و برای همکاری صمیمانه و دقیق در فرایند جمعر

در انتخاب موضوع و مسئله برای پژوهش تاریخی باید به در دسترس بودن منابع یا جامعه موردبررسی توجه       
رچقدر است. ه« میزان دسترسی به منابع»نخست تابع  گیری در گامداشت. با توجه به پس رویدادی بودن آن، نمونه

وان شود. در گام دوم تابع زمان، تتری برای نمونه فراهم میاسناد و آثار بیشتری در دسترس باشد، امکان انتخاب دقیق
کنند که به نظر آید آوری میهای تاریخی خود را تا جایی جمعو امکانات پژوهشگر است. برخی پژوهشگران داده

ها و اطالعات از روش غیر تصادفی هدفمند همه منابع به پایان رسیده است اما برخی به دلیل وجود حجم زیاد داده
منابع »گیری در دسترس است. پس از شناسایی کنند. در مواردی هم پژوهشگر ناگزیر به استفاده از نمونهاستفاده می

 (.977: 2172)بِرگ و لون، الت و دقت منابع ارزیابی شوند باید اص« داده اصلی و ثانویه برای موضوع موردبررسی
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 ها در پژوهش تاریخیآوری داده. مالحظات جمع00-6 
فاده است« برداری، پرسشنامه یا دیگر مواردمصاحبه، یادداشت یا فیش»توان از ابزارهای چون ها میآوری دادهبرای جمع

ا اقدام هآوری دادهپژوهش نسبت به انتخاب ابزار مناسب برای جمعهای کرد. پژوهشگر با توجه به سؤاالت یا فرضیه
ا کیفی ی کمّیها را به شکل گیری، پژوهشگر باید دادهکند. پس از مشخص شدن منابع موردبررسی در بخش نمونهمی

عات الزم و ها پژوهشگر باید در زمینه مسئله موردپژوهش اطالآوری مناسب دادهآوری کند. برای جمعاز منابع جمع
ا هها، منابع جستجو و آثار و موارد مرتبط با مسئله موردبررسی در آنآوری دادهکافی داشته باشد. در فرایند جمع

ای از اطالعات و حقایق مستند استفاده تاریخی، مجموعههای صحیح و قابلشود. شواهد تاریخی یا دادهشناسایی می
نابع و تری را روی مهای دقیقشوند. در این مسیر پژوهشگر باید ارزیابیمیعنوان پایه تحلیل پذیرفته است که به

دوم از گزارش اول از گزارش شاهدان عینی و در منابع دستها داشته باشد. در منابع دستآوری دادهمنظور جمعبه
شتری را ها مراقبت بیی دادهآورشود. بنابراین پژوهشگر باید هنگام جمعهای مرتبط با شاهدان عینی استفاده میواسطه

ها در پژوهش تاریخی آوری دادهدوم یا ثانویه به خرج دهد. جمعویژه منابع دستدر استفاده از هر دو نوع منابع و به
 شود.  انجام می« نقد بیرونی، نقد درونی و ترکیب»با سه اقدام 

د. به سند یا مدرک را بررسی کن« یی و قابلیت اعتمادروا»پژوهشگر در گام اول و با نقدهای بیرونی و درونی باید      
ه ب« داخلی و خارجی»یا « درونی و بیرونی»شوند باید موردنقد آوری میها یا اطالعاتی که جمعبرای این منظور داده

 قرار گیرند.  1-74شرح جدول 
 هاآوری داده. نقد درونی و بیرونی منابع در هنگام جمع1-00جدول 

 اقدامات دنوع نق ردیف
کننده هیهمحل، زمان و فرد ت»ارزیابی روایی سند با تأکید بر حقیقی و اصلی بودن سند به کمک شناسایی و ارزیابی  بیرونی یا خارجی  7

 « سند
 های برآمده از سند ارزیابی میزان قابلیت اعتماد به معنا، صحت و محتوای سند یا ارزیابی پیام درونی یا داخلی 2

ماهیت عمومی یا »نقد بیرونی یا ارزیابی روایی سند برای اطمینان از درستی اطالعات باید مواردی چون  در     
جه قرار موردتو« کننده سندفرد تنظیم»، «زمان بین ثبت سند و اصل رویداد»، «اصل بودن سند»، «شخصی بودن سند

بودن  حائز شرایط»ای است و باید مالحظاتی چون هکننده سند دارای اهمیت ویژگیرند. مقام و موقعیت تنظیم یا تهیه
موردتوجه قرار گیرد. « هماهنگی زمان و مکان با اطالعات موجود»و « بودنواسطهگر مستقیم یا بیمشاهده»، «فرد

های نویسندگان ناشناس امری متداول است، شاید سندی که نتیجه مشاهده مستقیم که استفاده از نوشتهازآنجایی
ی طور غیرعمد یا عمدی روایگر به نظر برسد، درواقع منبعی ثانویه باشد. نویسندگان ناشناس ممکن است بهمشاهده

اشتباه در ترجمه یا نوشتن اشاره کرد. در برخی اسناد توان بهاسناد را تهدید کنند. از دیگر احتمال خطاهای غیرعمد می
شی از بازنویسی و تکثیر منابع باید موردتوجه قرار گیرند. خطی و مربوط به دوران پیش از صنعت چاپ، اشتباهات نا

(. 7981نژاد، ها را کاهش داده است )خویهایی را منتفی نکرده، ولی احتمال آناختراع چاپ، امکان بروز چنین اشتباه
متعددی  در پژوهش تاریخی در موارد« اولین»یابد. برای نمونه کلمه در مواردی بررسی ادعاهای مشابه ضرورت می

« تلک»اشاره کرد که هم به « شناسی در آمریکااولین آزمایشگاه روان»توان به کند. ازجمله این مورد میچالش ایجاد می



 

 

 ۵۱۶ مرجع پژوهش

گاهداری توان نشود. در این شرایط قضاوت نهایی به این بستگی دارد که آیا مینسبت داده می« ویلیام جیمز»و هم به 
طور یکسان (. اگر چند منبع به7915شناسی دانست )دالور، انه را آزمایشگاه روانحیوانات آزمایشگاهی در زیرزمین خ

ها خواهد بود )ببی، و نتیجه آن افزایش اعتماد به داده« تأیید»اشاره کنند باعث ایجاد « هاواقعیت»ای از به مجموعه
موردتردید باشد، توجه به محتوای  (. نقد بیرونی یا خارجی بر نقد درونی اولویت دارد زیرا اگر اصالت سندی7934

 (. 7981نژاد، آن ارزشی ندارد )خوی
پس از اطمینان از اصالت و درست بودن سند و معتبر بودن نویسنده آن در مرحله بعد باید به نقد درونی یا محتوای      

میزان دقت و اعتبار » ها یا اطالعات با ارزیابی مواردی چونسند پرداخت. در نقد درونی به ارزیابی ارزش داده
وجه ت« های سندالگوهای رمزگشایی از پیام»، و «کننده سندهای فرد تهیهصالحیت، تمایالت و محدودیت»، «اطالعات

دلیل موقعیت یا عوامل دیگر دچار سوگیری نشده باشد. شود. برای نمونه باید بررسی کرد که آیا نویسنده سند بهمی
توانند تأکیدشان از رویداد را به شخص معطوف کنند. ممکن است نویسنده ی شخصی میهانامهها و زندگیحالشرح

-مطالبی جعلی به گزارش افزوده باشد. نویسنده« موافقت، مخالفت، غرور یا ترس»دلیل برخی عوامل شخصی ازجمله به
ین طور دیگری بنویسد. بنابراای که مخالف یک موضوع یا ایده است ممکن است در بیان رویداد، مواردی را ننویسد یا 

ها، مقام یا وضعیت نویسنده در اطالق معنی به محتوای گزارش بسیار حائز اهمیت است. دلیل این نوع موقعیتبه
ازی تا چه حد به زیباس»همچنین در نقد درونی تحلیل سبک و توانایی نویسنده دارای اهمیت است. اینکه نویسنده 

وجه قرار باید موردت« کندتا چه حد از کنایه و تمثیل استفاده می»یا اینکه « گرایش دارد جمالت با عبارات شیوا و زیبا
(. 7981گیرد. اینکه نویسنده آنچه را دیده ثبت کرده یا تفسیر و تحلیل خود را نوشته نیز بسیار مهم است )خوی نژاد، 

  هایی چون بزرگنمایی غیرواقع آشنا باشد.در نقد درونی، پژوهشگر باید با معیارهای بررسی سند و تشخیص انحراف
های تاریخی ازنظر شکلی که هر یک الگوی تهیه پیام و رمزگذاری خاص خود را دارد، آوری دادهازجمله منابع جمع

نمایی، کوچک»اشاره کرد. در مجموع پژوهشگر باید مراقب هرگونه  8-74توان به مواردی به شرح جدول می
 باشد.« یفبزرگنمایی، حذف یا تحر

 های تاریخی با الگوهای خاص در ساماندهی پیامآوری داده. انواع منابع جمع8-00جدول  
 توضیح انواع ردیف

 نامه، سفرنامه، نمایشنامه و امثال آنمانند کتاب، نامه، بیوگرافی، پرونده، شجره مکتوب 7
 ز حادثه یا پدیدهها اها بر اساس شنیدهقولالمثل، خاطره، نقلمانند ضرب شفاهی 2
 مانند فیلم، عکس، نقاشی و امثال آن  تصویری 9
 ها، محل سکونت گذشتگانمانند ابنیه تاریخی، مقبره ساختمانی 4
 هاها، ظروف، آالت، ابزار و کتیبهها، سکهمانند سفال مادی و ابزاری 5
 مانند فیلم، نوار صوتی و انواع اسناد در فضای مجازی  الکترونیکی 6

پژوهشگر تاریخی باید با الگوهای بیانی و زبان فنی هریک از این منابع و معیارهای الزم در تشخیص هرگونه      
-تاریخ»ترین وجه تمایز او از ها آشنا باشد. این مرحله و توانمندی پژوهشگر تاریخی، مهمانحراف از واقعیت در آن

 ها بپردازد. آوری دادهمنابع به جمع« درونی و بیرونی»نقد است. پژوهشگر تاریخی باید با انجام دقیق « نگاری
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ها هستند. در مورد دقت نویسنده یک سند و صحت آوری دادهنقد درونی و بیرونی اموری پیوسته در جمع     
که آیا نویسنده صالحیت ارائه شود. نخست اینها مطرح میآوری دادههایش دو سؤال کلیدی در هنگام جمعگفته

که اگر چنین است آیا او به انجام چنین کاری ارش دقیق از رویداد موردبررسی را داشته است؟ و سؤال دوم اینگز
ر ای را از وقایع ارائه دهد. پس دشدهدالیلی گزارش تحریفتمایل داشته است؟ یک نویسنده معتبر هم ممکن است به

تی در مورد عواملی نظیر تاریخ رویداد خاص مالحظه ها حبررسی کارهای چند نویسنده ممکن است برخی ناهمسانی
شود. در چنین مواردی پژوهشگر باید شواهد را ارزیابی کند و تصمیم بگیرد که کدام گزارش دقت بیشتری دارد 

 (.7981نژاد، )خوی
ای ل مقایسهی مفصهاتنهایی کافی باشد. نقد درونی باید بررسیندرت ممکن است سند واحد و حتی منبع اولیه بهبه     

شده باشد، نباید چنین تفسیر کرد که نویسنده از آن اسناد متعدد را در بر گیرد. اگر موارد معینی از یک گزارش حذف
آگاهی نداشته یا اینکه اصوالً چنین اتفاقی نیافتاده است. هر سندی باید با توجه به وضعیت زمانی خود یعنی با در نظر 

 ازآن دوره ارزیابی شود. اگرچند منبع دارای اشتباهاتآن وجود داشته و نه بر اساس اسناد پس گرفتن اسنادی که پیش از
ها از یک منبع ناشی شده باشد. در صورت مواجهه با دو منبع متضاد با یکدیگر، یا یکی از یکسان باشد، شاید همه آن

های همنزله اعتماد به سند متضاد آن باشد. دادنباید به ها یا هر دو اشتباه هستند. به این معنا که تردید درباره یک سندآن
(. مواردی نیز وجود 7389شوند )بست، نامیده می« شواهد تاریخی»عنوان صحیح و قابل استفاده در پژوهش تاریخی به

ین در چننظر کند. تواند از آن صرفحال نمیدارد که پژوهشگر توانایی تأیید یا رد اعتبار سندی را ندارد و درعین
داقت شروع کند. بدین ترتیب پژوهشگر ص« بنابر گفته...»شود که او مطالب خود را با جمالتی نظیر مواردی پیشنهاد می
شده و آماده ترکیب شواهد تاریخی شناسایی« بیرونی و درونی»(. پس از نقد 7915کند )دالور، خود را حفظ می

 شوند. می
ها یا شواهد تاریخی است. در این گام باید ارزش نسبی ی تاریخی، ترکیب دادههاآوری دادهگام سوم در جمع     

ها رشتر تلقی شود. اگر گزاشواهد تاریخی موردتوجه قرار گیرد. برای نمونه ممکن است منبع اولیه از منبع ثانویه مهم
رها است. ی برای رد یکی ازنظها رفع شود. این امر مستلزم گسترش یک زمینه بررسضدونقیض باشد باید ناهمسانی آن

ها بیان شود. اگر در پژوهش دوره طوالنی از زمان، بین آن« تداوم و ارتباط»ها یا مفاهیم اصلی باید همسو و اندیشه
دهی صورت زمانی سازمان داد. درواقع نظمها و موارد را بهتوان اندیشهبرای مثال چندین سال، موردنظر است، می

های زارشتوان گاجتناب از سردرگمی بین دالیل احتمالی و تأثیرات وقایع در یکدیگر است. می زمانی اغلب مستلزم
هستند و  ها همسانی داشته باشند، ازنظر تاریخی تأییدشدهمتعددی از یک رویداد را گردآوری کرد. اگر گزارش

آن خالصه کند. به نسبتی که پژوهشگر شده در ها را با توجه به موارد مطرحتواند اطالعات این گزارشپژوهشگر می
 «های جدیدیسؤاالت یا فرضیه»کند، ممکن است طی آن امکان طرح ها را ترکیب میمواد پژوهشی را بررسی و داده

موردتوجه قرار گیرد « ها یا سؤاالت موجودفرضیه»برای پژوهش فراهم شود یا در مواردی نیاز به حذف یا اصالح 
   (.   7981)خوی نژاد، 

 



 

 

 ۵۱۴ مرجع پژوهش

 های پژوهش تاریخی. مالحظات تحلیل داده00-1     
گر کلی و استفاده از وقایع عینی و واقعی برای معنا دادن به مفاهیم این مرحله بر پاالیش مفاهیم برای یک مدل تبیین

تی ح های تاریخی به رابطه وتوان از طریق تحلیل مفصل و دقیق دادهدر پژوهش تاریخی میتأکید دارد. پژوهشگر 
ای ههای منطقی مبتنی بر داده(. پژوهش تاریخی عمیقاً متکی بر تحلیل39: 7988روابط علت و معلولی رسید )میرزایی، 

ای هعنوان دوگام اصلی در تحلیل دادهبه« هاتوصیف و سپس تبیین داده»پژوهش است. در این مرحله پژوهشگر به 
کی؟، کجا؟، در چه »دنبال پاسخ سؤاالتی چون: وصیف تاریخی به(. ت7988پور و صفری، پردازد )حبیبتاریخی می

از طریق اسناد و مدارک مرتبط با پدیده تاریخی موردمطالعه است. « شرایطی؟، چگونه؟، توسط چه کس یا کسانی؟
اد عشود. آغاز مطالعه تاریخی، توصیف دقیق و فراگیر همه ابتر میتر باشد، مراحل بعدی کاملهرچقدر توصیف دقیق

ظهور، تطور و »و مبتنی بر اطالعات قابل وثوق از نحوه ظهور حادثه است. پژوهشگر اغلب به توصیف محورهای 
ه ها بر اساس سه شرط بها و برقراری رابطه علی بین آنپردازد. برای تحلیل دادهحوادث تاریخی می« وضعیت نهایی
 (.  7932شود )محمدپور، اقدام می 3-74شرح جدول 

 ها در پژوهش تاریخی    . شرایط تحلیل داده9-00جدول 
 توضیح شرایط ردیف

 مقدم بودن علت بر معلول ترتیب زمانی 7
 ربط منطقی بین رویدادها و مبتنی بر الگو پیوستگی 2
 شناخت علت واقعی برای هر معلول   شناخت علت 9

های کنترل و برای تحلیل آماده کرد. اگر دادهمادر قابلهای ها را در قالب جدولهنا باید آنآوری دادهپس از جمع     
های توصننیفی و اسننتنباطی های مادر ریخته شننده و با آمارهباشننند؛ در جدول« های جمعیتیداده»مانند  کمّیموردنظر 

های موردنظر مشننخص و با ها کیفی باشننند، باید الگوها شننناسننایی و جدولشننوند. اما اگر دادهمناسننب، تحلیل می
 (.  36: 7988ها پرداخت )میرزایی، هایی نظیر کدگذاری محتوا به آنتحلیل

نیز مانند  شود. در تبییندر ادامه، تبیین تاریخی یا بیان علت وقوع حادثه یا تطور آن در پرتو اصول کلی مطرح می     
 گیرد.حوادث تاریخی موردتوجه قرار می« ظهور، تطور و وضعیت نهایی»توصیف سه محور 

ا ههای متفاوت حاصل از بررسی رویداد یا شخصیتدهنده وجود دادهوجود تفاسنیر متفاوت از یک رویداد نشان     
ادل و بین منابع مختلف را بیابد و تفسیر متع« توافق، ارتباط و شرح اختالف»از زوایای مختلف اسنت. پژوهشگر باید 
توجه  71-74ها باید به اصنننولی به شنننرح جدول تحلیل داده(. برای 2177کناملی را ارائنه دهد )اندرو و همکاران، 

 داشت. 
 ها در پژوهش تاریخی. اصول برای تحلیل داده01-00جدول 

 توضیح اصول ردیف
 طرفیها برای بیتفسیر فرازمانی و فرامکانی و رهایی از ارزش طرفیبی 7
 ها تأمل بر اساس عقل سلیم برای پذیرش داده مثبت تأمل و شک 2
 غور کردن در اسناد و شناسایی جزءجزء حوادث برای دستیابی به شناخت جامع استقراء 9
 هاای از علتبازساخت کلی یا معنایابی هر حادثه در درون مجموعه یا شبکه جامعیت 4



  

 

 

 روش پژوهش تاریخی ۵۱۲

دارک و موتحلیل یک واقعه بپردازد که امکان برقراری ارتباط بین اسناد و تواند به تجزیهپژوهشگر زمانی می     
ساختن تصویری از وضعیت و خصوصیات زمان حادثه وجود داشته باشد. این کار مستلزم کامل بودن مدارک است و 

گیری و شناخت پدیده آوری کند. در این صورت، یا قادر به نتیجهتواند مدارک موردنیاز را جمعگاه پژوهشگر نمی
آمده را با تفسیری مبتنی بر حدس و گمان خردمندانه ستدهای بین مدارک بهنیست یا ناچار است بعضی گسستگی

 ند. کناچار افزایش پیدا میتصویرسازی کند. بدیهی است که در چنین شرایطی ضریب خطای کار پژوهشی به
ی ای از معانکند. با ایجاد شبکهها کمک میهای تاریخی به توصیف دادههای پژوهشنمودارها و تصاویر در گزارش     
ر مواردی شود. دگیری و تفسیر نهایی فراهم میفاهیم یا توصیف مفصل از شواهد و قرائن پژوهشی، زمینه نتیجهو م

کنند تا تغییر شرایط را در طول زمان تحلیل کنند. ازجمله های دارای ترتیب زمانی استفاده میپژوهشگر تاریخی از داده
در طول زمان « ومیر نوزادان و امثال آنکاری، میزان مرگرائم، بیجمعیتی، ج»های توان به دادهها میاین نوع داده

 (.  118: 7934های تاریخی از نوع طولی هستند )ببی، گذشته اشاره کرد. این نوع پژوهش
 
 گیری در پژوهش تاریخی . مالحظات بحث و نتیجه00-8 

قش مهمی فلسفه پژوهشگر نپردازد. ژوهش میهای پگیری از یافتهبه بحث و نتیجه« تفسیری و انتقادی»با رویکردی 
مرور  77-74توان در جدول های مهم تاریخ را میها یا نتایج خواهد داشت. برخی از فلسفهدر تفسیرهای او روی یافته

 (. 761: 7915کرد )دالور، 
 های تاریخ. برخی انواع فلسفه00-00جدول 

 توضیح انواع ردیف
 سوی سرنوشتی خاص عنوان نگارنده نقشه یا هدفی برای هدایت انسان بههخدا یا طبیعت ب گرایی خالق 7
 « چرخه عمر»و « تکامل و فعالیت جبری»مثابه موجودی زنده و متأثر از دو بعد تمدن به گراییتمدن 2
 مسئول دانستن انسان در سرنوشت خود و جهان  گراییانسان 9

 های تاریخی را با عنایت به مبانیکند که پدیدهاه نظری است و تالش میدر مجموع پژوهشگر تاریخی دارای دیدگ     
های تاریخی معنا بخشد. حوادث های علمی و دیدگاه خود تفسیر کند و به واقعیتفلسفی مورداشاره، دیگر دیدگاه

. پژوهشگر اغلب با وندشتجزیه نیستند و بیشتر از طریق مقایسه منطقی اثبات میدلیل نادر بودن، قابلتاریخی اغلب به
مطالبی سروکار دارد که باید کشف و در برخی موارد ترجمه شوند. در این مرحله پژوهشگر باید به محدود بودن 

شده، نیازمند به آوریعلت کامل نبودن منابع و دشواری بررسی اعتبار اطالعات جمعاطالعات خودآگاه باشد و به
خود است. مفهوم علیت در علوم، اغلب با مشکل همراه است و این دشواری های داشتن خالقیت برای تفسیر یافته

ها یا عوامل از پیش اتفاق ها ماهیتاً درون مقدمهدر پژوهش تاریخی چند برابر است؛ زیرا در این نوع پژوهش، علت
-امعهشناسی و جروان» توان از مبانی نظریافتاده قرار دارند. در این راستا برای تحلیل رفتارهای گذشته انسانی می

ند. در ها باید جانب احتیاط را رعایت کاستفاده کرد. پژوهشگر در استفاده از روش قیاسی برای تفسیر یافته« شناسی
توان بین مدیریت در زمان پذیر است. برای نمونه میاغلب موارد امکان مقایسه یک حادثه با حوادث مشابه آن امکان

مان گذشته، از جهات مختلف مقایسه داشت. در تفسیر منابع تاریخی، پژوهشگر نباید حال و هر نوع مدیریت در ز



 

 

 ۵۸۱ مرجع پژوهش

 هایهای شخصی تفسیر کند. برای نمونه درک قساوتهای مختلف را با مالکها و زماناطالعات مربوط به فرهنگ
 (.  711: 7915طور صحیح و کامل بسیار دشوار است )دالور، وسطی بهقرون
ا را نیز با هر تاریخی صرفاً بیان حقایق نیست. او باید روند استخراج نتایج، تعمیم و تفسیر یافتههدف پژوهشگ     

عنایت به نوع منابع، تعیین کند. بنابراین کار او تألیف، تفسیر و تعمیم است. البته باید در نظر داشت که پژوهشگران 
 (. 711: 7915کنند )دالور، فسیر میهای مختلفی تصورتتاریخی و مورخان، واقعیت یکسانی را به

 
 های پژوهش تاریخی . محدودیت00-9

دارد که  72-74هایی به شرح جدول هایی که دارد، دارای محدودیتهای تاریخی با همه آثار مثبت و ویژگیپژوهش
 (. 34: 7988ها توجه و در صورت لزوم اشاره داشت )میرزایی، در اجرای پژوهش و درنهایت تحلیل باید به آن

 های پژوهش تاریخی. محدودیت02-00جدول 
 توضیح محدودیت ردیف

بینی کرد، زیرا امور گذشته با توجه به موقعیت و شرایط خاص خود توان امور را بر اساس گذشته پیشهمیشه نمی بینی آیندهپیش 7
 بینی آینده مناسب نیستند.  برای پیش

صحت و عینیت  2
 منابع

ر زمان موردبررسی حضور نداشته و باید بر مشاهده و تجربه دیگرانی اتکا کند که تضمینی برای اغلب پژوهشگر د
 ها وجود ندارد.  صحت و عینیت آن

صحت و عینیت  9
 هاحدس

اقص های ننشده باشد و پژوهشگر مجبور باشد قسمتهایی از رخداد موردمطالعه ثبتممکن است بخش یا بخش
 برداشت خود کامل کند که تضمینی برای صحت آن وجود ندارد. را بر اساس استنباط یا 

ضمینی کند؛ بنابراین ت« متغیرهای موردنظر را دستکاری»را کنترل یا « شرایط مشاهده»تواند پژوهشگر تاریخی نمی کنترل تغییرات 4
 د. شده در متغیر وابسته درنتیجه تغییرات متغیر مستقل وجود نداربرای اثر تغییرات مشاهده

 
 تطبیقی-. مالحظات روش پژوهش تاریخی00-01

ها با یکدیگر است تطبیقی بررسی جوامع یا دیگر واحدهای اجتماعی در طول زمان و مقایسه آن–پژوهش تاریخی 
های بزرگ درباره تغییرات اجتماعی با دامنه گسترده یا فهم (. این روش برای پاسخ به پرسش164: 7934)ببی، 

توان چند ملت، گیرد. با این روش میاعی در طول زمان یا در میان چند جامعه مورداستفاده قرار میفرایندهای اجتم
 هایهای گذشته و از گذشته تا حال با انواع دادهها را در زمانی در گذشته، در طول سالهایی از ملتیک ملت و بخش

ر جدول شده دهای همسانی مانند موارد ارائهشاخص یا کیفی موردبررسی قرار داد. برای تحلیل تطبیقی باید به کمّی
 (.  7932توجه داشت )محمدپور،  74-79

 تطبیقی    -های همسان در پژوهش تاریخی. انواع شاخص04-00جدول 
 توضیح انواع ردیف

 مشابههای مختلف با معنای ای در فرهنگها یا پیدا کردن واژهها و عبارتترجمه درست واژه همسانی واژگانی 7
 ها یا مفاهیم در بسترهای اجتماعی یا تاریخی همسان کاربرد درست اصطالح ایهمسانی زمینه 2
 های تاریخی مختلف  ها یا دورهاستفاده از یک مفهوم در فرهنگ همسانی مفهومی 9
 های مختلف گیری یک مفهوم در محیطاندازه همسانی سنجش 4
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 شناسیباستان . مالحظات روش پژوهش تاریخی00-00
ازندگان آثار یا تعیین س»، «تعیین سن»ای نیاز است. برای نمونه برای های پیچیدهدر نقد بیرونی آثار باستانی به آزمایش

نوع جوهر، رنگ، کاغذ، پوست، پارچه، سنگ، فلز یا »، «صحت امضا، دست خط، متن سند، زبان»، «نویسندگان اسناد
شود. همچنین برای اطمینان از تقلبی نبودن آثار باستانی ی و شیمیایی استفاده میهای دقیق فیزیکاز آزمایش« چوب
شده مربوط به دوره باستانی و ها با حقایق شناختهشود تا از هماهنگی آنهای مختلفی تالش میشده با روشمطرح

این زمینه است. در این ماجرا  تأمل درهای قابلاز نمونه 7«غول کاردیف»آثار آن دوره اطمینان حاصل شود. ماجرای 
 طول تقریبی سه متر کشف شد.پایی یک مزرعه در کاردیف نیویورک، پیکره یک انسان بهدر عمق سه 7863در سال 

ناسانی شعنوان جسد سنگواره شده یک انسان معرفی گشت. باستاناین پیکره توسط دو استاد دانشگاهی بررسی و به
را یک انسان سنگواره شده از عهد عتیق هایی هم آنعتیق معرفی کردند. کشیشآن را یک مجمسه قدیمی و عهد 

ده و شدر جای دیگری ساخته« این مجسمه ساختگی»دانستند. اما خیلی زود و توسط یک خبرنگار مشخص شد که 
گونه این (.7389با اسیدسولفوریک  به رنگ کهنه درآمده و با رویکرد اقتصادی در آن محل دفن شده بود! )بست، 

شناسی برای نقد بیرونی آثار باستانی به تالش مضاعف و گاهی موارد باعث شده است تا پژوهشگران تاریخی باستان
      ای نیاز دارند. پرهزینه

 
 . روش پژوهش تاریخ شفاهی00-02

ر این روش از است. د« شاهدان و راویان مورد وثوق»های رسمی گذشته از ها و گزارشروایت« تاریخ شفاهی» 
های ایام، رویداد یا قصه»درباره « افراد خاص، اعضای خانواده، همسایگان، همکاران و امثال آن»وگو و ضبط آن با گفت

ضبط خواهد شد. افراد زیادی « سرگذشتی مهم»شود. در تاریخ شفاهی هر نوع مصاحبه درباره استفاده می« گذشته
اند. این کار اغلب در زمان خروج بازیگران تاریخی ثبت و به آیندگان منتقل کردهاول دیگران از وقایع را اطالعات دست

و  ، منشی7865بعد از مرگ آبراهام لینکلن در سال  کمّیشده است. برای نمونه و خاطراتشان از صحنه تاریخ انجام
راد همراه با لینکلن کردند. های مختلف ازجمله مصاحبه با افآوری خاطرات و نظرات او از راهوکیلش شروع به جمع

 ها از راه مصاحبه با افرادپژوهشگران در طول تاریخ با این شیوه اطالعات مهمی درباره شرایط زندگی و شغلی انسان
ر مروهای مختلف بود که بهها درباره نخبگان یا افراد شاخص در عرصهاند. نخستین پژوهشآوردهمجرب به دست 

و دیگر موارد « ای خاصنقش افراد مهم در جامعه یا حوزه»، «ه و ذهنیت قشری مردم عادیزندگی روزمر»سطح آن به 
 تا(. مشابه توسعه یافت )شوپس، بی

صورت شفاهی موردتوجه قرار دارد. برای این ها از منابع اولیه یا ثانویه بهآوری دادهدر تاریخ شفاهی، جنبه جمع     
بهره « شواهد صوتی و تصویری مانند مصاحبه و صدای فرد زنده یا مرده»زجمله توان از انواع اسناد و امنظور می

ها ید مصاحبهأیگرفت. البته در این رویکرد از مصاحبه برای تکمیل دیگر مستندات یا از مستندات برای تکمیل یا ت
« هره ابعادی از وقایع گذشتمند و آگاهانه بین دو نفر درباوگوی قاعدهگفت» در این پژوهش مصاحبهشود. استفاده می

                                                           
1. Cardiff Giant  
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 مصاحبه کند.را فراهم می« دهندهراوی یا پاسخ» زمینه پاسخ« سؤاالت مرتبط با موضوع تاریخی»گر با است و مصاحبه
شود می هاییگیری و انگیزههای مختلف منجر به آشکار شدن ظرایف تصمیمبا سیاستمداران، رهبران و سرآمدان عرصه

ای خاطرات مردم از سیل، جنگ یا دوران حرفه»ها درباره شوند. برخی مصاحبهمومی دیده نمیکه اغلب در اسناد ع
تواند به باال بردن دانش در آن حوزه و روشن شدن روابط فرد با آن وقایع یا دیگر است که می« یک شخصیت مشهور

طول  گام در سنجش یک مصاحبه در افراد کمک کند. بررسی قابلیت اطمینان راوی و اثبات پذیری گزارش او نخستین
را در طول مصاحبه موردتوجه قرار  74-74آوری داده است. برای این امر  باید محورهای مهمی به شرح جدول جمع

 تا(. داد )شوپس، بی
  ی. محورهای بررسی قابلیت اطمینان به راوی و اثبات پذیری گزارش او و محتوای حاصل از مصاحبه تاریخ شفاه00-00جدول 
 توضیح محورها ردیف

، «اثر هویت، جایگاه اجتماعی راوی و شرایط محیطی بر بیان واقعیت»، «منافع یا زیان بیان واقعیت برای روای»، «آمادگی» راوی  7
سالمت جسمی و روانی راوی در هنگام روایت یا »، «نسبت و سهم راوی با وقایع»، «میزان اغراق راوی در بیان واقعیت»

های جنسیتی، قومی، شهرت، جایگاه شغلی و تغییر نگرش در اثر ویژگی»، «انسجام درونی گزارش راوی» و« مصاحبه
 «بر بیان واقعیتطول زمان 

گر در اثر آمادگی مصاحبه»، «گر در روایت ماجرااثر سؤاالت مصاحبه»، «گر بر مصاحبهاثر پیشینه و عالیق مصاحبه» گرمصاحبه 2
کاری نداشتن محافظه»، «شونده در روند مصاحبهگر بر مصاحبهجایگاه اجتماعی مصاحبه اثر هویت و»، «مصاحبه
 « شونده یا نداشتن دخالت ارتباط قبلی در مصاحبهمصاحبه

ام وجود انسج»، «محورهای مورد تأکید یا طفره رفتنی راوی»، «درک بودن محتواقابل»، «دهی داستان راویروایت و شکل» محتوا 9
 «هاانطباق روایت راوی با دیگر منابع و مصاحبه»، «ر روایتدرونی د

 گیری محتوا، منظر و لحن مصاحبه نقش هدف مصاحبه در شکل هدف  4
 « اثر زمان بر مصاحبه»، «اثر سایر افراد حاضر در جلسه بر مصاحبه»، «اثر مکان مصاحبه بر مصاحبه» شرایط 5

کننده، صرف بیان شیوا و قانعه نگاه نقادانه خود را حفظ کند و نباید بهپژوهشگر تاریخی باید در طول مصاحب     
ل اص»توان اطمینان یافت که صرف حضور راوی درصحنه وقوع رخداد، نمیمحتوای صحبت راوی را کامل بپذیرد. 

ه کند. ت معتبر مقایسهای راوی را تا حد امکان با دیگر راویان یا مستندارا درک کرده است. پژوهشگر باید گفته« واقعه
ها را پذیرفت. در توان صحت دادههای مصاحبه با سایر مدارک و اطمینان از اعتبار آن میدر صورت همخوانی داده

ای به شرح جدول صورت وجود تناقض یا ناهمخوانی با مدارک و شواهد دیگر، باید علت را با طرح سؤاالت نمونه
 تا(. جستجو کرد )شوپس، بی 75-74

 یابی ناهمخوانی گزارش راوی با اسناد و مدارک موجود. سؤاالتی برای علت05-00ول جد
 سؤاالت ردیف

 اند؟های مختلفی قرار داشتهشوندگان مختلف در هنگام وقوع رویداد موردبحث در موقعیتآیا مصاحبه 7
 قعه نقل کنند؟های متفاوتی از یک واها روایتآیا علل خاصی وجود دارد که باعث شده است آن 2
 شده یا به نحوی با محدودیت مواجه بوده باشند؟ورزی نوشتهآیا احتمال دارد که منابع مکتوب با غرض 9
دمی های فرهنگی مرآیا ممکن است وقایع میانجی مانند تغییرات ایدئولوژیکی در فاصله زمانیِ وقوع رویدادها تا زمان مصاحبه یا گزارش 4

 شوندگان تأثیر گذاشته باشند؟خاطرات مصاحبهاز وقایع موردبحث بر 



  

 

 

 روش پژوهش تاریخی ۵۸۵

های الکترونیکی زمینه و امکاناتی را فراهم ساخته است تا بتوان از انواع صوت و تصویرهای موجود از فناوری     
ها از ها انتشار مصاحبهنظر از برخی چالشها در اینترنت استفاده کرد. صرفهای واقعی یا متن پیاده شده آنمصاحبه

و  دهد تا به سهولتوجوی الکترونیکی به کاربران امکان میهای متعددی دارد. موتورهای جستطریق اینترنت مزیت
ها شده مصاحبهها نوار یا ورق زدن صدها یا هزاران صفحه متن پیاده سرعت و بدون نیاز به گوش دادن به ساعتبه

نظریه  دهد تا یکها به پژوهشگر امکان میین منابع از مصاحبهمطالب منطبق با عالیق خود را شناسایی و پیدا کنند. ا
های مختلفی به ارزیابی صحت و اصالت آن بپردازد)شوپس، قول را در متن کاملش بخواند یا بشنود و با روشیا نقل

 تا(.     بی
م صدا و ضرباهنگ کال لحن و بلندی و کوتاهی»تاریخ شفاهی در وهله اول یک پدیده شفاهی است بدین معنا که      
تفهیم نیستند. ممکن است در عبارات راوی، بسته به حاوی معانی تلویحی و اشاراتی است که در نوشتار قابل« مردم

آهنگ کالمش، معانی ضدونقیضی برداشت شود که امکان تفهیم آن به شکل عینی در متن وجود ندارد، اما پیاده کننده 
تار ها با لحن صدا بیشتر از نوشها را روشن ساخته باشد. مثالً کنایهلمات خودش آننوار مصاحبه تا حدودی شاید با ک

ها باعث تأثیر جای خواندن متن مکتوب روایتهای راوی بهتشخیص هستند. به همین علت شنیدن گزارشقابل
اهی های تاریخ شفبهشود. بر این اساس انتشار اینترنتی مصاحاز سخنان می« تربعدیتر و سهتر، انسانیعمیق»

های متعددی با توجه به رویکرد و تا(.  امروزه سایتهاست )شوپس، بیزیاد مفیدتر از انتشار مکتوب آناحتمالبه
 شناسایی خواهند بود. پردازند که با جستجو در فضای مجازی قابلموضوع خود به ارائه تاریخ شفاهی می

 

 یخی. الگوی نگارش مقاله با تحلیل تار00-04
آن « ایپیامده»و « اسباب»، «هاعلت و معلول»برای نوشتن مقاله درباره یک واقعه تاریخی یا سیاسی و تحلیل درباره 

 (. 778: 7985بهره گرفت )فتوحی،  76-74توان از الگویی به شرح می
 . الگوی نگارش مقاله با تحلیل تاریخی     06-00جدول  

 توضیح محورها ردیف
قول و بیان آراء کارشناسان و خبرگان، های منجر به حادثه، ج( نقلمعرفی حادثه تاریخی، ب( اطالعات درباره زمینهالف(  مقدمه 7

 د( بیان ایده مقاله یا بیان مسئله
الف( رسیدن به واقعه موردنظر در خالل تحلیل حوادث زمینه، ب( دنبال کردن جریان حادثه تا وقوع حادثه، ج( رعایت  بدنه 2

 های معتبر درباره واقعه تاریخی قولره تاریخی حوادث یا چگونگی ترتیب وقوع حوادث، د( نقلزنجی
الف( پیامدهای حادثه در روند تاریخ، ب( تأکید دوباره بر دیدگاه خود و آثار احتمالی حادثه در تغییر روند تاریخ، ج(  گیرینتیجه 9

 قبول و جامعت قابلتبدیل حوادث، وقایع و جزئیات یک پژوهش به یک کلی

 کند.  در قسمت بدنه یا متن مقاله به بهبود کیفیت آن کمک می 71-74توجه به اصولی به شرح جدول       
 
 
 
 



 

 

 ۵۸۸ مرجع پژوهش

 . اصول مهم در نگارش مقاله تاریخی01-00جدول 
 توضیح انواع ردیف

 صورت یک جریان منظم نظم و توالی در تنظیم و توصیف مجموعه حوادث به توالی 7
 ها ها و شباهتبیان تفاوت مقایسه 2
 شناسایی واقعه، کنش یا شرایط وابسته به عوامل دیگر  وابستگی 9
 پیگیری مبدأ حادثه یا رویداد در طول زمان و مطالعه نتایج و ماحصل آن در یک توالی زمانی  منشأ و نتیجه 4
  توجه به تغییر مفاهیم در طول زمان حساسیت در ناهمگونی معانی 5
 دهی نتایج محدودیت در تعمیم دهی محدودتعمیم 6
 بازشناسی و تدوین عوامل مرتبط به هم در شرایط زمانی و مکانی خاص همبستگی 1
   ترهای مختلف یک فرایند، سازمان یا واقعه با کلیت اصلی و متن بزرگارتباط بین بخش بندی و کلیتبخش 8

 

 

 

 

 

 

 



 

  

روش     
 15 مطالعات استراتژیک

 ژوهش در مطالعات استراتژیک هدف کلی: آشنایی با فرایند اجرای پ

 اهداف یادگیری
   آشنایی با مفهوم مطالعات استراتژیک 
 گیری در مطالعات استراتژیکآشنایی با مالحظات نمونه 

 آوری داده در مطالعات استراتژیک  آشنایی با مالحظات جمع 

 ها در مطالعات استراتژیک   آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۵۸۶ مرجع پژوهش

 همقدم

ریزی استراتژیک است. در این نوع مطالعات های مدیریت، از نوع برنامهویژه در رشتههای پژوهش بهیکی از انواع روش
شود. در این فصل به معرفی روش پژوهش های استراتژیک اقدام میبرای برنامه« طراحی، اجرا و ارزیابی»با سه رویکرد 

 شود. یبا تأکید بر مطالعات استراتژیک پرداخته م
 

 ریزی استراتژیک . مبانی مفهوم برنامه05-0
له  ریزی یک سلسبرای یک برنامه باید با شناخت وضع موجود، راه رسیدن به وضع مطلوب را ترسیم کرد. برنامه

منظور دستیابی به یکسری اهداف معین و مشخص در زمانی مند و مرتبط با یکدیگر است که بهعملیات منظم، سامان
برای  «استراتژیک یا راهبردی برنامه»شود. ریزی به دو بعد راهبردی و عملیاتی تقسیم میشود. برنامهنجام میمعین ا

 «عملیاتی برنامه»آید. شود و از طریق آن، مأموریت سازمان به اجرا درمیدستیابی به اهداف جامع سازمان طراحی می
تدوین، »های استراتژیک تأکیددارند. مطالعات استراتژیک در بعد مه)اجرایی ن تاکتیکی( بر جزئیات چگونگی اجرای برنا

برای اجرای مطالعات استراتژیک در این سه بعد از الگوهای مطالعاتی مختلفی استفاده گیرد. صورت می« اجرا و ارزیابی
 شود. می

بلی و کمک های قرای اصالح برنامهشود یا ببا توجه به شرایط سازمان و اینکه برنامه برای نخستین بار نوشته می     
ین شود. برای تدوسازی راهبردها و یا ارزیابی برنامه موجود از الگوهای مطالعاتی مختلفی بهره گرفته میبه پیاده

 خواهد بود.     7-75در شکل کلی خروجی مطالعات شامل مواردی به شرح جدول های راهبردی برنامه
 تدوین برنامه استراتژیک یا راهبردی  . انواع خروجی مطالعات0-05جدول 

تعهدی برای انجام یک مجموعه اقدام مشخص و « محدودیت منابع»و « محیط رقابتی»استراتژی برآمده از دو اصل      
فند، برنامه، تر»رود و در رویکردی جامع و با عنوان پنج پی شامل کار میهای مختلف بهگونهواژه استراتژی بهاست. 

 (. 7938وند چگینی، شود )نظامیرفی میمع 2-75به شرح جدول  2«اندازالگو، موضع و چشم
 

                                                           
1. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) 
2. Plan, Ploy, Pattern, Position and Prespective  

 توضیح انواع ردیف
 تنظیم بیانیه مأموریت یا مأموریت اصلی سازمان مأموریت  7
  (SWOT) 7با تحلیل محیط درون و بیرون سازمان از طریق تحلیل اِس دبلیو اُ تی تحلیل وضعیت 2
 ها اولویت آن مقایسه وضع موجود با مطلوب و در ادامه تعیین اهداف و اهداف 9
 بینی منابع برای تحقق اهدافبررسی و پیش بینی منابعپیش 4
 گیری برای جهت دادن به رفتار سازمانیای از قواعد تصمیممجموعه ها  استراتژی 5
 های عملیاتها و مالکمشی، روشتعیین خط هامشیخط 6
 هایی ارزشی برای اجرای راهبردها تعیین مالک هاارزش 1



  

 

 

 روش مطالعات استراتژیک ۵۸7

 گانه مفهوم استراتژی  . ابعاد پنج2-05جدول     

ها و تهدیدها در شناسایی فرصت»، «اندازتعیین مأموریت و چشم»ها اغلب شامل مواردی چون تدوین استراتژی     
، «اهتعیین استراتژی»، «تعیین اهداف بلندمدت»، «شناسایی نقاط قوت و ضعف در محیط داخلی»، «محیط خارجی

ا هشود. اجرای استراتژیو امثال آن می« صیص منابعشیوه تخ»، «اجرا یا حذف از اجراهای قابلتعیین نوع فعالیت»
ار شوند. این مرحله بسیشده بسیج میهای تدوینمرحله عملی است که در آن کارکنان و مدیران برای اجرای استراتژی

 در به آخرین مرحله« هاارزیابی استراتژی»مشکل و به هدایت مدیر و ارتباط کارکنان و انگیزش آنان بستگی دارد. 
ها و شناسایی دائم عوامل داخلی و خارجی، محاسبه و سنجش آوری دادهها تأکید دارد که در آن با جمعمورد استراتژی

 شود. عملکردها و پیشنهادهایی برای اقدامات اصالحی ارائه می

 سطح سازمانی،»س ها بر اساترین آنشوند که سه مورد از رایجبندی میهای مختلفی گروهها در قالباستراتژی     
 (.7938وند چگینی هستند )نظامی 9-75به شرح جدول « گیریمفروضات اساسی و نحوه شکل

 ها  بندی استراتژی. انواع گروه4-05جدول  

 داشته باشد.  4-75تواند انواع متفاوتی به شرح جدول سازمانی میها با توجه به سطوح استراتژی     
 
 
 

 توضیح انواع ردیف
 استراتژی به معنای همان برنامه و مجموعه اقداماتی برای رسیدن به هدفی خاص به شکل آگاهانه برنامه 7
 مانوری برای مقابله یا مواجهه با رقبا  ترفند 2
 ویی برای پیگیری اقدامات در خالل آن یا ایجاد رفتار هماهنگ در طول زمان الگ الگو 9
 تعیین موقعیت سازمان در محیط یا بازار خاص برای محصول خاص با تأکید بر عوامل خارجی   موضع 4
 های اساسی گیریعنوان چراغ راهنمایی برای تصمیمتأکید بر عوامل داخلی سازمان و به انداز چشم 5

 انواع بر اساس ردیف
سطح  7

 سازمان 
 گیری کل سازمان(الف( کل سازمان: هدایت کل مجموعه و تخصیص بهینه منابع )جهت

 های سازمان برای هر بخشوکار: در راستای اهداف و استراتژیکسبب( بخش یا 
 های باالتر برای هر واحد سازمانی یا مدیریت مالی ای: بر اساس اهداف و استراتژیج( وظیفه

مفروضات  2
 اساسی 

 ویند.  گهم می« SO»و « نگرتهاجمی یا آینده»که به آن « سازمان و محیطش»ای: شرایط مناسب الف( توسعه
-ظهمحاف»، «انفعالی یا واکنشی»، «رهبری هزینه»ب( حمایت درونی: شرایط نامناسب سازمانی و مناسب محیطی که به آن 

 گویند. هم می« WO»و « کارانه
 گویند. هم می« ST»و « رقابتی»، «تمایزمحور»ج( حمایت بیرونی: شرایط مناسب سازمانی و نامناسب محیطی که به آن 

 گویند. هم می« WT»و « تدافعی»، «محورهزینه»، «کاهشی»که به آن « سازمان و محیطش»د( دفاعی: شرایط نامناسب 
نحوه  9

 گیریشکل
 بینی و رویکردی عامدانه و مناسب برای وضعیت ثبات بازار و محیط گرا: همراه با پیشالف( تحلیل

 های کوتاه و در پاسخ به تغییرات شدید محیط در زمانگرا: یا خودظهور یا اقتضایی و اغلب ب( تجربه
 بینی گرا: در شرایط وجود زمان کافی و وجود ثبات در محیط و وجود ظرفیت پیشج( مشارکت

 د( نهادگرا: توسط همه واحدهای سازمانی و بدون هماهنگی دستوری و برای پاسخگویی به محیط 



 

 

 ۵۸۴ مرجع پژوهش

 ها با توجه به سطوح سازمانی  . انواع استراتژی0-05جدول 

 چگونگی خلق یک استراتژی متأثر از انواع الگوها و شرایط خاص هر سازمان است.      
 

     . رویکردهای خلق استراتژی05-2
ای پژوهشی به درک دقیق و کاملی از انواع رویکردهای خلق استراتژی به شرح عنوان یک مسیر اجرخلق استراتژی به

 نیاز دارد.  7-75شکل 
 عامل خلق استراتژی رویکرد خلق استراتژی مبنای فلسفی خلق استراتژی

 
 
 
 
 
 
 
 

 (0498وند چگینی، بندی رویکردهای خلق استراتژی )نظامی. گروه0-05شکل 
ه در ماتریسی ب« عامل خلق استراتژی»و « مبنای فلسفی خلق استراتژی»توان در دو محور یکردها را میاین رو     

 نمایش داد.  2-75شرح شکل 
 
 

 انواع انواع ردیف
سطح کل  7

 سازمان
جهت،  رتغییر یا سود(، کاهش )تغییالمللی(، ثبات )توقف، عدمالف( هدایتی: رشد )تمرکز، تنوع و ورود به بازارهای بین

 اسارت، واگذاری، ورشکستگی و انحالل(
 «سگ»و « گاو شیرده»، «ستاره»، «عالمت سؤال»ب( پورتفوی: 
 « اینفوذ توسعه»و « ای و خدماتینفوذ وظیفه»، «نفوذ ارتباطی»، «نفوذ خودمدارانه»ج( سرپرستی: 

 « محوریهزینه»، «رهبری هزینه»، «تمایزمحوری»، «تمایز»الف( رقابتی:  وکارکسب 2
 « جنگ چریکی»و « محاصره»، «شبیخون»، «مانور ایذائی»، «مقابلحمله از »ب( تهاجمی: 

 « کاهش انگیزه حمله»، «مثل رقیببهافزایش احتمال مقابله»، «ایجاد موانع ساختاری»ج( تدافعی: 
 های استراتژیکد( مشارکتی: ائتالف

رکردی: ساختار سازمانی )ارگانیکی، مکانیکی(، منابع انسانی )پیمانکارانه، متعهدانه، ثانویه، پدرانه(، های غیرکاالف( حوزه ایوظیفه 9
 یک(پذیر، مشارکتی، مأموریتی و بوروکراتسازمانی )انعطافپوشی(، فرهنگفناوری )توسعه، بهبود انتخابی، فروش، چشم

ر(، پذیپذیر، متعادل و ریسکبلوغ، افول و تولد(، مالی )ریسک های کارکردی: بازاریابی )بازار در حال رشد،ب( حوزه
 گرا و سنتی(گر، تکنیکگر، تبیینعمومی )تحلیلروابط

-رویکردهای تحلیل

 گرایی یا عقل گرایی

 رویکردهای مبتنی بر مفروضات محدود

رویکردهای مبتنی بر 
 فرهنگ فردگرایی

رویکردهای مبتنی بر 
 گراییفرهنگ جمع

 گراییرویکردهای تجربه
 گرایییا واقع

 رویکردهای مبتنی بر مفروضات گسترده

 یکردهای مبتنی بر عامل رهبررو

 رویکردهای مبتنی بر عامل سازمان



  

 

 

 روش مطالعات استراتژیک ۵۸۲

 گراییتجربهمبنای خلق استراتژی                                      گرایی                                                       تحلیل

جمع
گرایی

      
عامل خلق استراتژی     

فردگرایی
 

 
 رویکرد مبتنی بر مفروضات محدود

 رویکرد تلفیقی 
 

 
 رویکرد مبتنی بر رهبرمحوری 

 اندازسازیکارآفرینانه/ چشم

 
 رویکرد مبتنی بر مفروضات گسترده

 ریزی استراتژیک/ رسمیبرنامه

 
 رویکرد مبتنی بر سازمان محوری 

 تیم استراتژیک
 

 . انواع رویکردهای خلق استراتژی2-05شکل 
 

      گرا در خلق استراتژی. رویکردهای تحلیل05-2-0
ر شده هستند. این رویکرد بگرا یا همان رویکردهای رسمی، مبتنی بر مفروضات اثبات و تحلیلرویکردهای تحلیل

امل داخل عو، شده برای خلق استراتژیدالیل اثباتیا . مفروضات است« محدود یا گسترده»اساس دو دسته مفروضات 
. برای نمونه در برخی از رویکردها دو هستند «سازمان و محیط»محدود به یک یا دو متغیر از  ویا خارج از سازمان 

حصول موقعیت مبتوان شود تا عنوان متغیر محیطی در نظر گرفته میبه« نرخ رشد بازار»و « سهم نسبی بازار»بعد 
ین ترشود که برخی از مهمگفته می« یابیموقعیت»د. به این نوع رویکردها رای خاص مشخص کیهسازمان را در ناح

 شده است. معرفی 5-75ها در جدول آن
 «  یابیموقعیت». انواع رویکردهای خلق استراتژی با مفروضات محدود و تأکید بر 5-05جدول     

گرای مبتنی بر مفروضات گسترده، برخالف رویکرد با مفروضات محدود، تمام متغیرهای داخلی در رویکرد تحلیل      
این  ترین روش درشدهشوند. نخستین و شناختهکردی جامع در خلق استراتژی استفاده مییو خارجی سازمان و با رو

های این رویکرد مبتنی بر تحلیل همه ها و مدلبرای خلق استراتژی است. روش SWOTرویکرد همان ماتریس

 توضیح انواع ردیف
، «هاارهست»، «عالمت سؤال»و ایجاد چهار موقعیت « سهم بازار»و « رشد بازار»اس ماتریسی با دو متغیر بر اس ای بوستونگروه مشاوره 7

 « هار هایسگ»و « گاوهای شیرده»
 و ایجاد چهار موقعیت« قلمرو رقابت یا محدوده بازار»و « مزیت رقابتی»بر اساس ماتریسی با دو متغیر  رهای رقابتی پورتاستراتژی 2

 « محوریهزینه»و « تمایز محوری»، «هارهبری هزینه»، «تمایز»
 و ایجاد چهار موقعیت« شرایط رقابت»و « تغییرات رشد بازار»بر اساس ماتریسی با دو متغیر  ماتریس استراتژی اصلی 9
ارزیابی موقعیت و اقدام  4

 (SPACE)استراتژیک 
 و دو بعد خارجی شامل« مزیت رقابتی»و « الیتوان م»بر اساس ماتریسی با محورهای دو بعد داخلی شامل 

 و« رقابتی»، «کارانهمحافظه»، «تهاجمی»و ایجادکننده چهار موقعیت « قدرت صنعتی»و « ثبات محیط»
 « تدافعی»

فضای استراتژی مایلز و  5
 اسنو

موقعیت  رو ایجادکننده چها« جستجوگری»و « وریبهره»بر اساس ماتریسی با محورهای مبتنی بر دو متغیر 
 « گرواکنش»و « جستجوگر»، «مدافع»، «تحلیلگر»



 

 

 ۵۲۱ مرجع پژوهش

شده معرفی 6-75ریزی با این رویکرد در جدول های برنامهترین مدلمتغیرهای داخلی و خارجی است و برخی از مهم
 است. 

 وضات گسترده   . انواع رویکردهای خلق استراتژی با مفر6-05جدول     

بینی پیش بر توانایی« محدود و گسترده»گرایی با هر دو نوع مفروضات بیشتر نقدهای مربوط به رویکردهای تحلیل     
آید میاز آب در ن سازمانی اغلب درستبینی متغیرهای محیطی و حتی درونها است. منتقدان بر این باورند که پیشآن

ا هریزی در این روشها معتقدند سرعت برنامههای درست خود مستلزم صرف هزینه و زمان زیاد است. آنبینیو پیش
موردتوجه قرار گیرد. « منبع محوری و سناریونویسی»ریزی گونه نقدها باعث شد تا دو روش برنامهکند است. این

ها به مزیت رقابتی تأکید دارد. این ها و چگونگی دستیابی آنبنگاه روی تفاوتریزی در برنامه 7دیدگاه منبع محوری
کند و برای این امر از توجه می« رهبری استراتژیک و دانش ضمنی»مانند « منابع سازمان»دیدگاه به انواع خاصی از 

ای هر یا سناریونویسی بر داستانگیرد. رویکرد دیگبهره می 2«محوریدانش»و « استراتژیک رهبری و تصمیم»های نظریه
ار تأکید دارد. گیران در فرایند کترین سؤاالت تصمیمبرای پاسخگویی بر کلیدی« یافتهبرانگیز و ساختمحتمل، چالش»

واب کاربردی نیست. سناریو یک ج« ترسیم آینده مطلوب»یا « بینی آیندهپیش»باید به این نکته توجه داشت که سناریو 
 است. این کار برای باالبردن« چه اتفاقی خواهد افتاد اگر...؟»یا « چه اتفاقی ممکن است بیافتد؟»ؤال و خوب به س

ریزی برنامه ریزی استراتژیک برایریزی مبتنی بر سناریو یک ابزار برنامهتوانایی مدیریت خطرپذیری خواهد بود. برنامه
ی آینده نگری زمینه طراحریزی سنتی، گذشته با جزئیبرنامهمدت تا بلندمدت تحت شرایط عدم اطمینان است. در میان

 ساز حال موردنظر است.   نگری، آینده زمینهاست اما در رویکرد سناریونویسی با کلی
   

      گرا در خلق استراتژی. رویکردهای تجربه05-2-2
ها پذیری برای آنهای عینی و کنترلژگیتوان ویکند و نمیاین رویکردها الزاماً از یک مدل یا روش علمی پیروی نمی

جارب مدیر های ذهنی و تگیری استراتژی مبتنی بر روشی آگاهانه و تحلیلی نیست و گاه دریافتدر نظر گرفت. شکل
کرار یا ها را تتوان این نوع دریافتها ذهنی است و نمیگیری استراتژیشود. شکلها میمنتج به شناسایی استراتژی

                                                           
1. Resource Based View (RBV)  
2. Knowledge Based View (RBV) 

 توضیح انواع ردیف
در محور عمودی برای مقایسه و ایجاد « هاها و تهدیدفرصت»در محور افقی و « نقاط قوت و ضعف»با  SWOTماتریس  7

 « WT»و « SO» ،«WO» ،«ST»ها شامل چهار نوع استراتژی حاصل از مقایسه آن
ماتریس عوامل داخلی و  2

 (IE)خارجی 
سازمان بر اساس ارتباط دو محور عوامل داخلی و خارجی و ایجاد چهار موقعیت شناسایی موقعیت 

برای انتخاب  SWOTهای ماتریس مندی از استراتژیبهره« تدافعی»و « رقابتی»، «کارانهمحافظه»، «تهاجمی»
 استراتژی مناسب و اجرای آن  

، «تولد»کید بر لزوم شناسایی آن در چهار موقعیت اصلی میزان تقاضا نسبت به محصول در طول زمان با تأ منحنی چرخه عمر 9
 منظور انتخاب استراتژی مناسب  به« افول»و « بلوغ»، «رشد»

جذابیت صنعت و قابلیت  4
 (GE)رقابت 

کم، »ی که در یک پیوستار ارزش« میزان قابلیت رقابتی»و « جذابیت محیطی یا صنعت»ماتریسی با دو محور 
 کند.   محور، تعداد نه موقعیت برای انتخاب استراتژی ایجاد میدر هر « متوسط و زیاد



  

 

 

 روش مطالعات استراتژیک ۵۲۸

انی قادر های استراتژیست است. او در هرزمطور چشمگیری مبتنی بر تجارب و قابلیت. شناخت استراتژی بهکنترل کرد
ا هدهد. در این رویکردها نیز جواب میبه ارائه استراتژی خواهد بود و در مواردی این نوع استراتژی برای سایر سازمان

ت و در بسیاری از مواقع منظور از استراتژی همان اقدام برآمده استراتژی از هم جدا نیس« خلق، اجرا و ارزیابی»مراحل 
شود. بدیهی است که سرعت اتخاذ استراتژی در این رویکرد از اندیشه مدیر است که با اجرای آن وجودش اثبات می

رد؛ ص کتوان مراحلی را مشخمراتب باالتر از رویکردهای رسمی و تحلیلی خواهد بود. برای این نوع رویکرد نمیبه
 شده است. برای آن معرفی 1-75به شرح جدول « محوریسازمان»و « رهبر محوری»حال دو رویکرد اصلی بااین

 گرایانه در خلق استراتژی   . انواع رویکردهای تجربه1-05جدول     

معروف است. عامل تیم « رویکرد تیم استراتژیک»در رویکرد سازمان محور یکی از رویکردهای موردتوجه به      
ها موردتوجه ویژه قرار دارد. اعضای تیم دارای ها برای اجرای برخی از مأموریتنهاد ساختاری در سازمانعنوان یکبه

ردی از رویک« تیم استراتژیک»کنند. های گروه را در برخورد با مسائل برطرف میها هستند که ضعفتنوعی از مهارت
هایی مؤثر و کارآمد برای خلق استراتژی و کمک انی دارای تیمسازمخلق استراتژیک است که در آن رهبران برجسته

ها تجربه در زمینه به اداره سازمان هستند. در این الگو اغلب مدیر به همراه تعدادی از مدیران میانی خود با سال
نقش مدیر  وشود پردازند. استراتژی از همفکری مدیر و اعضای تیم منسجم شناسایی میموردنظر به خلق استراتژی می

ها بسیار مهم است. در این رویکرد احتمال اجرای سازی و همراه کردن بقیه سازمان در اجرای استراتژیدر زمینه
 استراتژی بسیار بیشتر است.   

 
 ریزی استراتژیکفرایند اجرای پژوهش در برنامه. 05-4

برنامه استراتژیک باشد. در هر سه « و ارزیابی طراحی، اجرا»توان در سه زمینه ها میطور که اشاره شد، پژوهشهمان
 را موردتوجه قرار داد.   8-75زمینه و در گام نخست باید فرایند اجرای روش پژوهش به شرح جدول 

 . مراحل اجرای پژوهش در مطالعه استراتژیک8-05جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 دن الگوی مطالعه استراتژیکبیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش و مشخص کر طراحی پژوهش 7
 گیری با توجه به الگوی منتخب برای مطالعه استراتژیکنمونه گیرینمونه 2
 ، کیفی یا ترکیبی بر اساس الگوی مطالعه استراتژیککمّیهای آوری دادهجمع هاآوری دادهجمع 9
 رکیبی، کیفی یا تکمّیشده آوریهای جمعبا توجه به نوع داده هاتحلیل یافته 4
 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

ریزی جامع، کار دشواری است و انتخاب استراتژی یا خلق بینی موفقیت یک سازمان به کمک یک برنامهپیش     
ها انرگذار در سازمهای جدید اثهای خاصی دارد. این امر متأثر از تغییرات محیطی و ظهور پدیدهاستراتژی پیچیدگی

ها و تغییرات مناسب در زمان مناسب را برجسته پذیری در برنامهدر فواصل کوتاه است که ضرورت وجود انعطاف

 توضیح انواع ردیف
 (  )لزوم توجه به نادر بودن این افراد« قدرت تجربه، توانایی، الهامات و»متکی بر یک فرد یا رهبر و ناشی از  رهبر محور 7
 دهی درست برای مدیریت تهدید بدون دخالت رهبر  و ناشی از یادگیری و سازمان متکی بر سازمان هوشمند سازمان محور 2



 

 

 ۵۲۲ مرجع پژوهش

های موردمطالعه ازجمله مواردی (. حتی برای شروع مطالعه، تنوع زیادی از سازمان7938وند چگینی، کند )نظامیمی
 است که هر یک از این شرایط به طراحی پژوهش خاص خود نیاز دارد.بدیهی وجود دارد.  3-75به شرح جدول 

 ها برای تدوین برنامه استراتژیک . انواع شرایط سازمان9-05جدول 

از هر اقدامی وضعیت و شرایط سازمان از ابعاد مورداشاره را مشخص و سپس الگوی  بنابراین پژوهشگر باید قبل     
حیط داخلی تحلیل م»پیشنهادی و منطق استفاده از آن را معرفی کند. در اغلب الگوها تأکید بر آن است که پژوهشگر با 

 «مناسب برای رسیدن به اهدافهای استراتژی»نسبت به شناسایی اهداف اقدام کند و بر اساس آن « و خارجی سازمان
اع است که با استفاده از انو« الگوی دیوید»ریزی استراتژیک در ایران، های رایج برنامهرا تعیین نماید. یکی از الگو

ه فرایند گیرد. در ادامگرایانه مورداستفاده قرار میعنوان یک مسیر اجرای پژوهشی تحلیلرویکردهای خلق استراتژی به
شود.  نکته مهم، تالش پژوهشگران در استفاده از ابزارهای ریزی استراتژیک با این الگو معرفی مینامهکامل یک بر
های دکتری تالش جدی برای روایی رسد در رسالهآوری داده در هر یک از این الگوها است که به نظر میمناسب جمع

گیرد. برخی ها در این نوع مطالعات صورت میداده وتحلیلآوری داده و الگوهای تجزیههای ابزارهای جمعو پایایی
ها بر محور ترکیبی یا های کیفی و اغلب آنآوری داده، برخی بر محور جمعکمّیهای آوری دادهالگوها بر محور جمع

ضعف  وشوند. در برخی منابع یک از انتقادهای وارد بر الگوهای مطالعاتی استراتژیک، اجرا می« و کیفی کمّیهای داده»
: 7938وند چگینی، شده است )نظامیمعرفی کمّیازحد بر رویکردهای ها، تأکید بیشهای برآمده از پژوهشاستراتژی

21 .) 
 عنوان یک پژوهش  ریزی استراتژیک به. فرایند الگوی جامع برنامه05-0

ات مبنایی و اجرای اقدامات یافته و منظم برای تصننمیمریزی اسننتراتژیک یا راهبردی کوشننشننی سننازمانبرنامه     
ها در چارچوب زیربنایی اسننت که ماهیت فعالیت یک سننازمان را در موقعیت محیطی و در ارتباط با دیگر سننازمان

استراتژیک و اجزای آن را ریزی یک نمونه الگوی جامع برنامه 9-75(. در شنکل 7982دهد )جوادین قانون نشنان می
 دهد. نشان می« ابیتدوین، اجرا و ارزی»در سه مرحله 

 
 
 
 
 

 توضیح انواع ردیف
 وضعیت مأموریت سازمان مشخص است اما اهداف و برنامه راهبردی ندارد.  دارای مأموریت 7
 ت و اهداف سازمان مشخص است اما برنامه راهبردی ندارد. وضعیت مأموری دارای مأموریت و هدف 2
 شود. دارای برنامه راهبردی است اما برنامه اجرا نمی دارای برنامه راهبردی 9
 و مأموریت و اهداف مشخصی ندارد.  هیچ برنامه بدون سابقه 4
 دولتی، خصوصی و عمومی  وابستگی منابع 5
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 بازخور
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها/ ارزیابی استراتژی-----------اجرای استراتژی ----------/-----------------------------تدوین استراتژی  -----
 ریزی استراتژیک دیوید. الگوی جامع برنامه4-05شکل 

تواند بر خروجی هر مرحله اثرگذار باشد. می وجود دارد که« یک نظام بازخور»فرایند در این الگو در تمام طول      
شود که پژوهشگر برای شروع مطالعه با تشکیل گروه خبرگان به تعیین مأموریت در مطالعات صورت گرفته دیده می

پردازد. در این ا سازمان میدر ارتباط ب« ها و تهدیدهافرصت»و « نقاط قوت و ضعف»یا ارزیابی مأموریت و بررسی 
گیرد. پس از شناسایی دقیق و روشمند شود و در طول فرایند مطالعه موردبازنگری قرار میگام اهداف نیز تعیین می

ها حاصل از این بخش ضمن بازنگری راهبردها توسط خبرگان به بازنگری روی راهبردها، در ادامه و بر اساس یافته
 شود. های محوری برای اجرای مؤثر راهبردها پرداخته میها و ارزشمشیخطاهداف و در ادامه تدوین 

 
 شناسی پژوهشی . مالحظات روش05-0-0

شود. در اغلب آوری می)رویکرد ترکیبی( جمع کمّیهای کیفی و در اغلب مطالعات تدوین راهبردها از دو نوع داده
بر اساس  مّیکهای های کیفی و سپس دادهاست، یعنی ابتدا داده« آمیخته اکتشافی متوالی»موارد رویکرد ترکیبی از نوع 

های مصاحبه فردی و های کیفی اغلب از روشآوری دادهشوند. برای جمعآوری میآن و در یک روند طولی جمع
ی فرایند اجرا 4-75شود. در شکل اغلب از روش پیمایش استفاده می کمّیهای گروهی )گروه متمرکز( و برای داده

 شده است.مطالعات استراتژیک برای تدوین برنامه استراتژیک به شکلی کلی ترسیم

 ها استراتژی اهداف بلندمدت تعیین مأموریت
اهداف ساالنه و 

 هاسیاست
 ارزیابی عملکرد تخصیص منابع

 بررسی عوامل داخلی

 بررسی عوامل خارجی
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 . فرآیند اجرای پژوهش0-05شکل 

 وضعیت وتحلیلتجزیه با محوری هایارزش مأموریت، بیانیه و مأموریت انداز،تدوین چشم از پس مدل این در     

 سپس استخراج، مربوطه راهبردهای (SWOT) تهدیدها و هافرصت ها،ضعف ها،ماتریس قوت به توجه با موجود

شود. می وتحلیلتجزیه خارجی سازمان و داخلی موقعیت ارزیابی ماتریس از استفاده با تجمیع و راستاهم راهبردهای
ترسیم  مربوط سازمان راهبردهای موقعیت  (SPACE)راهبردی اقدام و موقعیت ارزیابی ماتریس از استفاده در ادامه 

 با راهبرد تشخیص برای که روشی تحلیلی  (QSPM)کمی راهبردی ریزیبرنامه ماتریس به توجه با ازآنپس شود.یم

 شوند. می بندیاولویت مطلوب سمت وضعیت به حرکت منظوربه شدهاستخراج راهبردهای است، باالتر مطلوبیت
 

 گیری. مالحظات نمونه05-0-2
شود. هدفمندی گیری غیرتصادفی و هدفمند استفاده میهای نمونهب از روشهای کیفی اغلآوری دادهبرای جمع

که انتخاب بر اساس میزان خبرگی و آشنایی افراد با سازمان و ابعاد مختلف آن است. در شرایط مصاحبه فردی درصورتی
ه هد شد. در مصاحبامکان تشخیص خبرگی افراد در حوزه موردمطالعه دشوار بود، از روش گلوله برفی استفاده خوا

رایط یابد. در شادامه می ای دال بر نبود نظری تازهفردی کفایت نمونه اغلب تا سطح اشباع نظری و رسیدن به نقطه
نفر از افراد حائز شرایط در یک محیط جمع شده و توسط دبیر  72تا  6مصاحبه گروهی یا روش گروه متمرکز بین 
آوری نظران جمعها در تعامل با نظرات صاحبدر جلسه مطرح و پاسخشورا یا خود پژوهشگر، سؤاالت کلیدی 

 مرور مبانی نظری، مطالعات و اسناد فرادستی

 تهیه لیست اولیه مأموریت، 

 SWOT انداز و تحلیلچشم

باز در بین نمونه آماریهای نیمهتوزیع پرسشنامه  مصاحبه با نخبگان آگاه از موضوع 

 تهیه ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی

 و استخراج راهبردها SWOTتدوین ماتریس تحلیل 

 تعیین موقعیت راهبردی 

 SWOTانداز و تحلیل برگزاری جلسه شورای راهبردی برای تدوین مأموریت، چشم
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 وبرگشتشده است که طی آن نظرات با چندین مرحله رفتهم از روش دلفی استفاده هاپژوهششود. در برخی می
با  راتکه نظتواند بیشتر و درصورتیها میرسد. در روش دلفی تعداد نمونهبندی نهایی مینزد متخصصین به جمع

 نمونه خبره نیاز است.  91آوری شوند، به حداقل جمع کمّیهای رویکرد داده
 شود. اینای ساخته میهای حاصل از مرحله کیفی، پرسشنامهنیز بر اساس یافته کمّیهای آوری دادهبرای جمع     

-طح گستردهصورت تأیید نهایی، در سگیرد و در یابی قرار میگفته مورد اعتباریابی و پایاییهای پیشپرسشنامه با روش

اس گیری این بخش بر اسگیرد. مالحظات نمونهای از جامعه مخاطب سازمانی با رویکرد پیمایشی موردبررسی قرار می
 گیری در روش پیمایشی است.  همان مالحظات نمونه

 
 های غیر از استراتژی . روندهای تدوین بخش05-0-4

های محوری و ها، ارزشمشیانداز، اهداف، خطبیانیه مأموریت، چشم»همچون  های کلیدیروندهای تدوین بخش
ها اغلب با روش کیفی و از طریق مصاحبه گروهی با جمع خبرگان منتخب این بخش« های کلیدی عملکردحوزه

داف به اهگیرد. باید توجه داشت که بهترین حالت تعیین اهداف و تدوین سایر موارد برای رسیدن به آن صورت می
 بهترین شکل ممکن است.  

های گوناگون باید مأموریت سازمان پیش از تدوین و اجرای استراتژی. فرآیند تعیین مأموریت سازمان: 05-0-4-0
 شده است. معرفی 71-75های تعیین بیانیه مأموریت سازمان در جدول روشن باشد. برخی از روش

 مأموریتهای تعیین بیانیه . برخی روش01-05جدول 
 روش ردیف

 انتخاب چندین موضوع مرتبط و ارائه به مدیران برای نگارش بیانیه مأموریت  7
 ها و تهیه سند نهایی مورد تأیید همه و برخوردار از حمایت مدیران سازمانای از مدیران ارشد برای بررسی نوشتهایجاد کمیته 2
 ران مجرب در این زمینههای تخصصی و پیمانکااستفاده از مشاوره سازمان 9
 های خاص و مرتبط در درون سازمانتشکیل یک کارگروه با ویژگی 4

ها، ازنظر حجم، محتوا، شکل و پرداختن به جزییات با هم متفاوت هستند. برای نگارش های سازمانمأموریت     
مفید است. پس « فهمواضح و قابلکوتاه، روان، »صورت به 77-75بیانیه مأموریت، پاسخ به سؤاالتی به شرح جدول 

ها و نگارش متن اولیه بیانیه مأموریت، باید چند بار آن را بازبینی و سپس نهایی کرد )اعرابی، از آماده شدن پاسخ
7985 :72-74 .) 
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 . سؤاالتی برای تهیه بیانیه مأموریت00-05جدول 
 سؤاالت ردیف

 دهد یا ارائه خواهد کرد؟ه میاین سازمان چه کاالها یا خدماتی را ارائ 7
 های سازمان چه کسانی هستند یا خواهند بود؟رجوعارباب 2
 کند؟ ها یا بازارهای داخلی و خارجی و در چه محدوده جغرافیایی فعالیت میاین سازمان در چه حوزه 9
 گیرد یا خواهد گرفت؟ بهره می های خود از چه نوع فناوری و با چه سطح پیشرفتگیاین سازمان برای انجام فعالیت 4
 های اخالقی بنیادی بر این سازمان حاکم است؟ ها، آرزوها و اولویتها، آرمانچه باورها، ارزش 5
 های رقیب برخوردار است؟ این سازمان از چه مزیت رقابتی یا ویژگی ممتازی نسبت به سایر سازمان 6
 کند؟ ها اهمیت داده و توجه میاین سازمان چه قدر به کارکنان و مسائل آن 1
زیست و... حساس بوده و به تصویر ذهنی جامعه از عملکرد این سازمان تا چه حد نسبت به مسائل اجتماعی مانند امور خیریه، حفظ محیط 8

 دهد؟ خود اهمیت می
 ؟ شوددر این سازمان تا چه اندازه به بقا، رشد و سودآوری توجه می 3

   
انداز نمایانگر آرزو و آرمان سازمان و تصویری از آینده است که در صورت چشمانداز: وین چشم. تد05-0-4-2

انداز دو موضوع محتوایی یعنی اطالعات تحقق اهداف و مقاصد سازمانی قابل وصول خواهد بود. در تدوین چشم
انداز مؤثر باید ستند. یک چشمهای فعلی اثرگذار بر عملکرد سازمان بسیار مهم هداخل و خارج سازمان، و ارزش

 باشد.  72-75هایی به شرح جدول دارای ویژگی
 انداز مناسبهای یک چشم. ویژگی02-05جدول 

 هاویژگی ردیف
 آرمانی بودن 7
 روشن، چالشی و پیشرو بودن 2
 فهم و دارای انعطاف برای اعضای سازمان و جامعه قابل 9
 برای اعضای سازمان کننده و دارای روح هدایت ترغیب 4

دهی رفتار کارکنان،  درست تدوین شوند باعث ایجاد چارچوب کاری، جهتاگر اهداف . اهداف سازمان: 05-0-4-4
کلی »یا « کالن و خرد»هایی مانند بندیهای هدفمند و امکان ارزیابی موفق خواهند بود. برای اهداف طبقهگیریتصمیم

وجود دارد. اهداف بلندمدت نتایج خاصی است که سازمان برای « مدتمدت و کوتاهبلندمدت، میان»یا « و  عملیاتی
 اختصاصی،»هایی چون انداز به دنبال دستیابی به آن است. این اهداف باید دارای ویژگیتحقق مأموریت و چشم

ی باید اهداف سازمان به نحوباشد. « انداز و دارای محدوده زمانیدستیابی، مرتبط بودن با چشمگیری، قابلاندازهقابل
تدوین شود که برای نمونه در دوره زمانی چندساله )کلی( و ساالنه )عملیاتی( مشخص باشند. اهداف عملیاتی باید در 

به  انداز باشد. در تدوین اهداف بایدمسیر دستیابی اهداف کلی و دستیابی به اهداف کلی باید در مسیر حصول چشم
 انداز در چارچوب بیانیه مأموریت توجه داشت.     لیاتی تا اهداف کلی و چشماین ارتباط از اهداف عم

ها های محوری سازمان شامل اعتقادات بنیادی یا حقایقی است که سازمان آنارزشهای محوری: . ارزش05-0-4-0
زمان و ها، بهترین نشانگرهای فلسفه وجودی ساها حساس است. ارزششمارد یا نسبت به آنرا گرامی می
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اغلب دارای « اصول راهنمای سازمان»های محوری یا های مهم برای سازمان است. بیانیه ارزشکننده ویژگیمشخص
 است.  79-75هایی به شرح جدول ویژگی

 های محوری مناسبهای ارزش. ویژگی04-05جدول  

 هاویژگی ردیف
 زمانتأکید بر نحوه رفتار مناسب با مردم و جمعیت تحت پوشش سا 7
 شدهها و خدمات ارائهگیریتأکید بر نحوه اداره سازمان، چگونگی تصمیم 2
 شدهتأکید بر انتظارات مربوط به مسئولیت سازمان در ارائه خدمات و کیفیت خدمات ارائه 9

ا بر معیارهایی برای بازخورده KPI های کلیدی عملکرد یاشاخصهای کلیدی عملکرد )نتیجه(: . شاخص05-0-4-5
های کیفیت، کمیت و زمان را در بر ها ارتباط دارند و مؤلفهها با استراتژیدر مورد عملکرد تأکید دارد. این شاخص

لیدی های کگیری و ارزیابی عملکرد برای هر اولویت استراتژیک بر اساس اهداف بلندمدت و با حوزهگیرند. اندازهمی
اختصاصی، مربوط، مناسب، عینی، معرف، شفاف و »هایی مانند یژگیها باید از وعملکرد )نتیجه( است. این شاخص

ها را ارزیابی کند. کادر مدیریت در هنگام باید استراتژی  اندازه هر نوع و  سازمان از برخوردار باشند. هر« ساده بودن
ف ها و اهداباید ارزشهایی را مطرح کند. در این اقدام ارزیابی استراتژی باید در مورد مفروضات و انتظارات پرسش

موردبررسی و ارزیابی قرار گیرند. مدیریت سازمان برای ارزیابی استراتژی باید خالقیت و ابتکار عمل به خرج دهد و 
دهی روشن از نتایج ای پیشنهاد کند. این اقدام برای گزارشهای تازهها و روشراه« ها یا معیارهاارائه شاخص»برای 

ها باید بتوان میزان حصول به نتیجه در کند. با این شاخصهای مختلف سازمان کمک میحوزه کمّیحاصل از ارزیابی 
 اهداف عملیاتی را مشخص کرد. 

 
   . روند تدوین استراتژی 05-0-0

 شود. برداشته می 5-75هایی به شرح شکل در شکلی کلی برای تدوین استراتژی گام

 
 های تدوین استراتژی. گام5-05شکل 

 شود. سازی میپیاده 74-75صورت مراحلی به شرح جدول ها در زبان مطالعات استراتژیک بهگاماین     
 



 

 

 ۵۲۴ مرجع پژوهش

 هاهای تدوین استراتژیسازی گام. مراحل پیاده00-05جدول 
 اقدامات ردیف مرحله

 CPMیا ماتریس بررسی رقابت  EFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی  7 مرحله اول: ورودی
 IFEرزیابی عوامل داخلی ماتریس ا 2

 مرحله دوم: مقایسه

)با یک یا چند مورد از 
 رویکردهای خلق استراتژی(

 SWOTیا  TOWS 7ها، نقاط ضعف و نقاط قوتماتریس تهدیدها، فرصت 7

 SPACE 2ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک 2

 BCG 9ماتریس گروه مشاوران بستن 9

 (IE)  4زمان عوامل داخلی و خارجیماتریس ارزیابی هم 4

 (GSM) 5ماتریس استراتژی اصلی 5

 QSPM کمّیریزی استراتژیک ماتریس برنامه 7 گیریمرحله سوم: تصمیم

، 6ها مشخص و در مرحله دوم یا مقایسهدر مرحله اول یا ورودی اطالعات اصلی موردنیاز برای تدوین استراتژی     
شود. در مرحله شناسایی و بین عوامل اصلی داخلی و خارجی توازن و تعادل برقرار می های ممکنانواع استراتژی
استفاده  (QSPM) 8کمّیریزی استراتژیک فرد، یعنی ماتریس برنامهتنها از یک روش منحصربه 1گیریسوم یا تصمیم

اجرای های قابلبتوان انواع استراتژیشود تا شده در مرحله اول استفاده میدر ماتریس مزبور از اطالعات ارائه شود.می
 (.   956: 7333نظر شخصی مورد ارزیابی قرار داد )دیوید، ای عینی و بدون اعمالگونهشده در مرحله دوم را بهشناسایی

 
     برای تدوین استراتژی 3. مرحله ورودی05-0-5
نقاط ر نقاط قوت و ضعف تأکید دارد. بررسنی عوامل داخلی ب: (IFE). ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 05-0-5-0

کمبود منابع یا مهارت و توانایی الزم برای »ضعف شامل و نقاط « منبع، مهارت، توانایی یا مزیتی خاص»قوت شنامل 
توان نقاط قوت و ضعف را در بررسی این موارد در درون سازمان میدر درون سازمان است. برای « عملکرد اثربخش

 75-75به شرح جدول  71«های مشنترکها، سنبک، ارزشراهبرد، سنیسنتم، کارکنان، مهارت سناختار،»مواردی چون 
 جستجو کرد. 

 
 
 

                                                           
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  

7. Decision stage  
8. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 
9. Input stage  
10. Structure, Strategy, System, Staff, Skill, Style, Shared values (7S)  



  

 

 

 روش مطالعات استراتژیک ۵۲۲

 استفاده برای بررسی عوامل داخلی . عوامل قابل05-05جدول 

در درون سازمان در قالب مطالعه اسناد و پرسش از  76-75توان در محورهایی به شرح جدول این عوامل را می     
 حلیل قرار داد.  افراد مطلع موردبررسی و ت

 بررسی در زمینه عوامل مورداشاره. محورهای قابل06-05جدول 
 هاویژگی ردیف

 مقایسه با عملکرد گذشته سازمان      7
 کنندگان خدماتارزیابی خدمات سازمان و نظرات دریافت 2
 مقایسه با حریفان و رقبا 9
 های استراتژیکدستیابی به مطلوبیتمقایسه با عوامل کلیدی موفقیت در انجام مأموریت و  4

ای سازمانی است. واحدهای وظیفه« نقاط قوت و ضعف»منظور تعیین شامل فهرستی به 71-75پرسشنامه جدول      
 (. 991-995: 7333بیانگر نقطه قوت بالقوه است )دیوید، « بله»به هر سؤال بیانگر ضعف و پاسخ « خیر»پاسخ 

 ن وضعیت عوامل داخلی)قوت و ضعف( سازمان. پرسشنامه تعیی01-05جدول 
 خیر بله هاگویه ردیف

 مدیریت
   کند؟آیا سازمان از مفاهیم یا اصول مدیریت استراتژیک استفاده می 7
   گیری و روشن هستند؟ اندازهآیا اهداف کوتاه و بلندمدت سازمان قابل 2
   دارند؟  ریزی اثربخشیآیا مدیران سطوح مختلف سازمانی برنامه 9
   آیا مدیران تفویض اختیار مناسبی دارند؟  4
   آیا سازمان ساختار مناسبی دارد؟  5
   آیا شرح وظایف و شرایط الزم برای احراز مشاغل مشخص و روشن است؟  6
   آیا کارکنان از روحیه خوبی برخوردار هستند؟ 1
   است؟ های کارکنان منطقی ها و غیبتجاییبهآیا سطح جا 8
   آیا شیوه پرداخت پاداش و حقوق سازمان موفق است؟  3

 بازاریابی
   شده است؟ ای اثربخش انجامبندی بازار به شیوهآیا بخش 7
   آیا سازمان در میان رقبا جایگاه مناسبی دارد؟  2
   آیا سهم سازمان از بازار رو به رشد است؟  9
   مان مناسب هستند؟ های توزیع محصول سازآیا کانال 4

 توضیح عوامل ردیف
 با تأکید بر ابعاد تمرکز، پیچیدگی و رسمیت  ساختار 7
 بینی تحوالتمنظور تحقق اهداف کالن سازمان با توجه به پیشهایجادکننده تعهداتی برای سازمان ب راهبرد 2
 های خاص های مختلف سازمان به خروجیکننده ورودیفرایندهای تبدیل سیستم 9
 های مختلف انواع نیروهای سازمان در سطوح و تخصص کارکنان 4
 سه با رقبا های برجسته سازمان و افراد آن در مقایها و توانمندیویژگی هامهارت 5
 های مدیریتی الگوهای رفتاری و سبک هاسبک 6
 اصول و مفاهیم ارزشی القاکننده سازمان به افراد سازمانی  های مشترکارزش 1



 

 

 ۵۵۱ مرجع پژوهش

   دهی اثربخشی دارد؟ آیا بخش فروش سازمان 5
   کند؟ های بازاریابی استفاده میآیا سازمان از پژوهش 6
   آیا محصول سازمان برای مشتریان از کیفیت خوبی برخوردار است؟  1
   آیا محصول سازمان قیمت مناسبی دارد؟  8
   استراتژی اثربخشی دارد؟ « ترویج و شناساندن محصولتبلیغ، »آیا سازمان در زمینه  3
   بندی اثربخشی دارد؟ ریزی بازاریابی و بودجهآیا سازمان برنامه 71
   آیا مدیران بازاریابی سازمان دارای تجربه و آموزش کافی هستند؟  77

 امور مالی
   د؟ های مالی مناسبی برای سازمان وجود داروتحلیل نسبتآیا تجزیه 7
   آیا سازمان ازنظر مالی قوی است؟  2
   مدت سرمایه موردنیاز را تأمین کند؟ های کوتاهتواند برای دورهآیا سازمان می 9
   آیا سرمایه در گردش سازمان کافی است؟  4
   کند؟ های اثربخش استفاده میای از رویهبندی سرمایهآیا سازمان برای بودجه 5
   های بلندمدت، سرمایه موردنیاز را تأمین کند؟ تواند از طریق انتشار اوراق قرضه یا سهام، برای دورهمی آیا سازمان 6
   آیا سیاست تقسیم سود سازمان معقول است؟  1
   گذاران و سهامداران روابط حسنه دارد؟ آیا سازمان با سرمایه 8
   تند؟ آیا مدیران سازمان دارای تجربه و آموزش الزم هس 3

 تولید
   اعتماد هستند؟ کنندگان مواد اولیه، قطعات و سایر وسایل الزم،  قابلآیا عرضه 7
   آالت و دفاتر در وضع و شرایط مناسبی هستند؟ آیا تشکیالت، تجهیزات، ماشین 2
   کند؟ های اثربخشی استفاده میها و سیاستها از رویهآیا سازمان برای کنترل موجودی 9
   کند؟ های اثربخشی استفاده میها و سیاستآیا سازمان برای کنترل کیفیت از رویه 4
   های مناسبی قرار دارند؟ ها، منابع و بازار )ازنظر استراتژیک( در مکانآالت، کارخانهآیا ماشین 5
   آیا سازمان ازنظر فناوری شایستگی الزم را دارد؟  6

 تحقیق و توسعه
   ان برای تحقیق و توسعه از تشکیالت مناسبی برخوردار است؟ آیا سازم 7
   شوند؟ های دیگر بر مبنای هزینه و منفعت بسته میآیا قراردادهای سازمان برای تحقیق و توسعه با سازمان 2
   آیا کارکنان بخش تحقیق و توسعه واجد شرایط هستند؟  9
   یابند؟ اثربخش تخصیص می ایآیا منابع واحد تحقیق و توسعه به شیوه 4
   آیا سیستم رایانه و اطالعات مدیریت مناسب است؟  5
   آیا بین واحد تحقیق و توسعه و سایر واحدهای سازمان، ارتباطی اثربخش وجود دارد؟  6
   آیا فناوری محصوالت، ازنظر رقابتی مناسب است؟  1

 سیستم اطالعات رایانه
   کنند؟ گیری، همه مدیران از سیستم اطالعاتی استفاده میمیمآیا در سازمان برای تص 7
   آیا سیستم اطالعاتی دارای یک مدیر یا مقام ارشد اطالعاتی در سازمان است؟  2
   شوند؟ روز میصورت منظم، بههای موجود در سیستم اطالعات بهآیا داده 9
   نمایند؟ ها به سیستم اطالعاتی همکاری میرضه دادهآیا مدیران و مسئوالن واحدهای مختلف سازمان در ع 4
   های رمز مناسب وجود دارد؟ آیا برای ورود به سیستم اطالعات سازمان، کلمه 5



  

 

 

 روش مطالعات استراتژیک ۵۵۸

   های رقیب آشنا هستند؟ های اطالعاتی سازمانهای سازمان با سیستمآیا استراتژیست 6
   کنند، صمیمی هستند؟ میآیا کسانی که از سیستم اطالعات سازمان استفاده  1
   شده را درک کنند؟ توانند مزایای رقابتی ناشی از اطالعات ارائهکنندگان از سیستم اطالعات، میآیا همه استفاده 8
   های آموزش رایانه دایر کرده است؟ کنندگان از سیستم اطالعاتی کارگاهآیا سازمان برای استفاده 3
   صورتی دائم در حال بهبود هستند؟ یستم اطالعاتی بههای سآیا محتوای داده 71

 گیرد. صورت می 78-75پنج مرحله به شرح جدول  ،(IFE) 7برای تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی     
 IFE. مراحل تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 08-05جدول 

 توضیح انواع ردیف
 قوت و ضعف را فهرست کنید )ابتدا قوت و سپس ضعف(.  21تا  71پس از شناسایی عوامل داخلی  .7 تهیه فهرست 7
 ها یک شود.  که مجموع ضریبنحوی)بسیار مهم( به7اهمیت( تا تعیین ضریب اهمیت عوامل از صفر)بی .7 وزن دهی  2

 وند. شتعیین می 2و  7با رتبه  هاضعفو  4یا  9با رتبه  هاقوتبر اساس اثرگذاری در سازمان،  .7 بندیرتبه 9
 ها ها در سوم یا رتبههای دوم یا وزنضرب ستونحاصل ضرب وزن در رتبه 4
 خواهد شد.   4تا  7ها که عددی بین ها در رتبهضرب وزنجمع ستون چهارم یا حاصل .7 تعیین نمره نهایی  5

ن ماتریس یک جدول شود. ایجدول ماتریس ارزیابی عوامل درونی تهیه میپس از شناسایی نقاط قوت و ضعف،      
شود. ستون دوم مربوط برای تعیین فهرست می« های سازمانها و ضعفقوت»چند ستونی است که در ستون اول آن 

ضریب اهمیت با وزن دهی است و در آن هر یک از عوامل قوت و ضعف با توجه به نقطه نظرات اعضای شورای 
(. ∑=7ها باید برابر یک باشد )ها و ضعف( کلیه قوتراهبردی وزن دهی خواهند شد. مجموع ضریب اهمیت )وزن

ها و به هر یک از قوت 2یا  7ها نمرات در ستون سوم ماتریس با توجه به میزان شدت عامل )رتبه( به هر یک از ضعف
هریک از عوامل در یکدیگر ضرب  9و  2های تعلق خواهد گرفت. در ستون چهارم ماتریس، ضریب ستون 4یا  9نمرات 

وند شها با یکدیگر جمع میشده کلیه عاملها جداگانه محاسبه شود. سپس امتیاز محاسبهشوند تا امتیاز هر یک از عاملمی
( 5/2)باالتر از میانگین  4خواهد بود. اگر نمره به  4تا  7تا امتیاز نهایی عوامل درونی تعیین شود. این نمره نهایی بین 

)کمتر از میانگین  7ها( شرایط مناسبی دارد. اگر این عدد به ها و ضعفداخلی )قوتنزدیک شود، یعنی سازمان در عوامل 
نمونه جدول  73-75( نزدیک شود به معنای نامناسب بودن وضعیت سازمان ازنظر عوامل داخلی است. جدول 5/2

 دهد. ماتریس ارزیابی عوامل داخلی را نشان می
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Internal Factor Evaluation(IFE) Matrix  



 

 

 ۵۵۲ مرجع پژوهش

 درونی . ماتریس ارزیابی عوامل09-05جدول 
 شدت عامل )رتبه( ضریب اهمیت )وزن( سازمان فهرست نقاط قوت ردیف

 0یا  4
 امتیاز یا نمره

0. 
.... 

 
 

   

 شدت عامل )رتبه( ضریب اهمیت )وزن( سازمان فهرست نقاط ضعف ردیف
 2یا  0

 امتیاز یا نمره

0. 
.... 

 
 

   

  - ∑=0 جمع کل ضریب و امتیازات عوامل درونی
 

ها و تهدیدها تأکید دارد. بررسی عوامل خارجی بر فرصت :(EFE) 7ماتریس ارزیابی عوامل خارجی .05-0-5-2
در محیط بیرونی سازمان برای انجام کاری یا تحقق چیزی « موقعیت، زمان، زمینه یا شانسی مطلوب»فرصت شامل 

« ی نامطلوباموقعیت، زمان یا زمینه» تهدیدتوجهی دست یابد. تواند به نتایج یا عواید قابلها میاست. سازمان با فرصت
کنند. بر این اساس، هر عنصر یا در پیرامون سازمان است که برخالف خواسته و خارج از کنترل سازمان عمل می

یل تحل» به ارزیابی عوامل خارجی است. « تهدید»های حیاتی سازمان وضعیت خطرزا برای موجودیت منافع یا ارزش
عمومی یا »توان در دو سطح شود. محیط پیرامون یا بیرون از سازمان را میهم گفته می  2«یطییا عوامل مح صنعت

 (. 75: 7985بررسی کرد )اعرابی،  21-75به شرح جدول « تخصصی یا خرد»و « کالن
 . انواع نیروهای خارجی21-05جدول 

 توضیح انواع محیط ردیف
 های سازمان مانند نیروهای اقتصادی، فرهنگی، فناوری، سیاسی و امثال آنبا اثر غیرمستقیم بر فعالیت عمومی یا کالن 7
 های کارگری، تجاری و امثال آنبا اثر مستقیم بر سازمان مانند نیروهای دولت، رقبا، مشتریان، اتحادیه تخصصی یا خرد 2

آوری خوبی جمعخارجی به برای بررسی عوامل خارجی باید اطالعات الزم درباره نیروهای سطح کالن و خرد      
ره ، نشریات معتبر و امثال آن به«مشتریان و بازار»های پیمایشی درباره توان از انواع پژوهششود. برای این منظور می

 هایی با افراد مطلع و خبره یا مدیرانها و تهدیدها، جلسهگرفت. پس از گردآوری اطالعات باید برای شناسایی فرصت
ها باید عوامل خارجی را باید بر روی یک صفحه کاغذ یا تابلو نوشت و د. برای استفاده مؤثر از آنسازمان برگزار شو

از حاضران خواست که این عوامل را به ترتیب اولویت و برحسب اهمیت ازنظر اثرگذاری در موفقیت بنویسند. عوامل 
(. برای 278-276: 7333کنند )دیوید، ر میمهم اثرگذار در موفقیت سازمان در صنایع مختلف و با گذشت زمان تغیی

 شده است. ارائه 27-75ها در جدول آشنایی هر چه بیشتر عوامل خارجی سطح کالن و خرد، فهرستی از آن
 

                                                           
1. External Factor Evaluation Matrix 
2. Industry Analysis or Environment Scanning 
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 . فهرستی از عوامل خارجی سطح کالن و خرد20-05جدول 
 شامل  عوامل کالن ردیف

 افزارها و امثال آن ها، انواع نرمگردآوری دادهتحول در رایانه، ارتباطات راه دور،  فناوری اطالعات 7
 نقدینگی، تولید ناخالص ملی، الگوی مصرف، تورم، مالیات و امثال آن  اقتصادی 2
 ازدواج، طالق، اخالق، نگرش به کار، سبک زندگی و امثال آن  اجتماعی -فرهنگی 9
 نیت و امثال آن زیست، امقوانین و مقررات دولتی، محیط سیاسی، دولتی/قانونی 4
 انواع موارد اثرگذار در چرخه حیات محصوالت تولیدی، نوآوری در عرصه کاالها و خدمات اختراعات 5
 ها، نژادها، مذاهب و...ها، زبانای، فرهنگهای منطقهالمللی، قوانین جهانی تشکلنهادهای بین جهانی 6
 یط طبیعی مثل آب، هوا، جنگل، نفت و امثال آن محیطی دربرگیرنده عناصر محعوامل زیست محیطیزیست 1

 شامل عوامل خرد ردیف
 های رقیب شناسایی سازمان رقبا 7
 کنندگان کاالها و خدماتعرضه کنندگانعرضه 2
 خریداران محصول  مشتریان 9
 ی صنفی، تجاری و کارگری هایهدتحاانواع ا هااتحادیه 4
 ت مالی ها و مؤسسابانک های مالیواسطه 5

ی توان محورهایهای تجاری که نقش رقبا بسیار مهم است میهایی مثل سازمانبرای بررسی عوامل محیطی سازمان     
 را موردبررسی قرار داد.   22-75به شرح جدول 

 . محورهای بررسی رقبا برای تحلیل وضعیت خارجی  22-05جدول 
 محورها  ردیف

 و راهبردها  شناسایی نقاط قوت، ضعف، اهداف 7
 ها با تحوالت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امثال آن شناسایی راهبردهای مواجهه آن 2
 ها و بالعکسها سازمان ما در برابر راهبردهای آنپذیری آنمیزان آسیب 9
 ها در جامعه وضعیت جایگاه محصوالت آن 4
 ای های توسعهمیزان منابع و سرمایه 5

 شود. برداشته می 29-75هایی به شرح جدول گام EFEیا  هیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجیبرای ت

 EFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی . مراحل تهیه 24-05جدول 

 توضیح انواع ردیف
 فرصت و تهدید را فهرست کنید )ابتدا فرصت و سپس تهدید(.  21تا  71پس از شناسایی عوامل خارجی  .2 تهیه فهرست 7
 ها یک شود.  که مجموع ضریبنحوی)بسیار مهم( به7اهمیت( تا تعیین ضریب اهمیت عوامل از صفر)بی .2 وزن دهی  2

 شوند. تعیین می 2و  7و تهدیدها با رتبه  4یا  9ها با رتبه بر اساس اثرگذاری در سازمان، فرصت .2 بندیرتبه 9
 ها ا در سوم یا رتبهههای دوم یا وزنضرب ستونحاصل ضرب وزن در رتبه 4
 خواهد شد.   4تا  7ها که عددی بین ها در رتبهضرب وزنجمع ستون چهارم یا حاصل .2 تعیین نمره نهایی  5

شود. ستون دوم ها و تهدیدهای سازمان فهرست میدر ستون اول ماتریس ارزیابی عوامل خارجی عناوین فرصت     
عوامل فرصت و تهدید است. ضریب اهمیت با توجه به نقطه نظرات  آن مربوط به ضریب اهمیت )وزن( هر یک از

ها و تهدیدها باید برابر یک باشد شود. مجموع ضریب اهمیت )وزن( کلیه فرصتاعضای شورای راهبردی درج می
و  2یا  7در ستون سوم ماتریس با توجه به میزان شدت عامل یا میزان اثرگذاری آن بر سازمان به هر تهدید رتبه (. ∑=7)



 

 

 ۵۵۸ مرجع پژوهش

شوند تا نمره هر در هم ضرب می 9و  2های داده خواهد شد. در ستون چهارم ماتریس، ستون 4یا  9به هر فرصت رتبه 
طور جداگانه محاسبه شود. سپس با جمع تمام نمرات عوامل خارجی یا همان ستون چهارم، امتیاز کلی و عامل خارجی به

نزدیک شود )باالتر از نمره میانگین  4دست خواهد آمد. اگر این عدد به ی بهنهایی حاصل از ارزیابی مجموعه عوامل خارج
ب ها و کنترل مناسمعنای استفاده خوب از فرصت( یعنی سازمان در برابر عوامل خارجی واکنش مناسبی دارد و این به5/2

ها استفاده یا ازمان نتوانسته از فرصت( نزدیک شود، یعنی س5/2)کمتر از میانگین  7بر آثار تهدیدها است. اگر این عدد به 
 دهد. نمونه جدول ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی را نشان می 24-75جدول ها کنترل اعمال کند. روی تهدید

 . ماتریس ارزیابی عوامل خارجی20-05جدول 
 امتیاز یا نمره 0یا  4شدت عامل )رتبه(  ضریب اهمیت )وزن( های سازمانفهرست فرصت ردیف

0 
.... 

 
 

   

 امتیاز یا نمره 2یا  0شدت عامل )رتبه( ضریب اهمیت )وزن( فهرست تهدیدهای سازمان ردیف
0 

.... 
    

  - ∑=0 جمع کل ضریب و امتیازات عوامل بیرونی

در نظر گرفت و  711)وزن( را برابر  توان حاصل ضریب اهمیت: برای سهولت در روش نمره دادن، مینکته
 تقسیم کرد.       711ائی بر عدد در محاسبات نه

برای شناسایی  CPMیا « ماتریس بررسی رقابت»های تجاری در مواردی از با توجه به اهمیت رقبا در برخی سازمان     
فهرست  جایشود با این تفاوت که بهشود. در این ماتریس نیز همان مراحل قبل دنبال میوضعیت رقبا هم استفاده می

و تهدیدها، عوامل موفقیت رقبا فهرست خواهد شد. سپس رقبای مهم به ترتیب ضرایب، رتبه و نمره ها کردن فرصت
عنوان عاملی خارجی برای ما مشخص کنیم و درنهایت نمره کلی وضعیت رقیب بههر عمل درباره هر یک را بررسی می

 8/2حتمًا بهتر از سازمان با نمره  25/9ایی خواهد شد. البته در تفسیر این اعداد باید دقت کرد که سازمان با نمره نه
فرد رسید، بلکه نیست. این اعداد تنها بیانگر توان نسبی سازمان هستند. بنابراین هدف این نیست که به عددی منحصربه

 (.  263-261: 7333گیری است )دیوید، استفاده در تصمیمای قابلگونهبندی و ارزیابی اطالعات بههدف دسته
 

 . مرحله مقایسه برای تدوین استراتژی05-0-6
زمان عوامل داخلی و خارجی، ماتریس تحلیل ماتریس ارزیابی هم»چند روش مانند توان با یکمرحله مقایسه را می

SWOT ، ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیکSPACE  ماتریس گروه مشاوران بستن ،BCG  یا ماتریس
هایی با تأکید بر طی مراحل تدریجی سازمان برای گذر از استراتژیدر ابتدای این مرحله  انجام داد.« استراتژی اصلی

خارجی و یا  -مأموریت، اهداف بلندمدت، ارزیابی عوامل داخلی»سوی وضعیت مطلوب بر اساس وضعیت موجود به
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های راتژیی باید درباره استشوند. در نشست خبرگان یا شورای راهبردنوشته می« های موفق گذشتهبر اساس استراتژی
 فهرست کرد.   25-75ها را بر اساس اهمیت و اولویت به شرح جدول گوناگون بحث و آن

 هابندی استراتژی. محورهای فهرست و اولویت25-05جدول 
 نوع رویکرد به استراتژی اولویت
 باید اجرا شود.  اول 
 اجرای آن خوب است. دوم
 تواند اجرا شود. می سوم

 نباید اجرا شود. چهارم

 ها انتخاب کرد. توان از این استراتژیای میهای مقایسهحال با هر یک از الگوهای روش
 

های زوجی است. در این مرحله ترین الگوها با مقایسهیکی از رایج: SWOT یا TOWS ماتریس تحلیل .05-0-6-0
زمان عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی هم»های از چهارخانههای سازمان با توجه به موقعیت راهبردی در یکی راهبرد

شود و در بخش باالی جدول ترسیم می 26-75شود. برای این منظور الگویی به شرح جدول انتخاب می« خارجی
شوند. در سمت راست عوامل داخلی یعنی در یک بخش نقاط قوت و در بخش دیگر آن نقاط ضعف فهرست می

 در کادر باال عوامل فرصت و در کادر پائین آن عوامل تهدید فهرست خواهند شد.  جدول عوامل خارجی و
 SWOT.  ماتریس تحلیل 26-05جدول 

عوامل                                            
 داخلی

 
 

 عوامل خارجی

 (S)نقاط قوت 
 نقاط قوت را فهرست کنید.

7. 
2.            
9....  

 (W)نقاط ضعف 
 را فهرست کنید. نقاط ضعف

7. 
2            . 
9.... 

 (O)ها فرصت
 ها را فهرست کنید.فرصت

7. 

2.     
9.... 

 SOهای استراتژی
 ها استفاده کنید.با نقاط قوت، از فرصت

7. 

2..       
9..... 

 WOهای استراتژی
 ها، نقاط ضعف را رفع کنید.با فرصت

7. 
2. 
9 ... 

 (T)تهدیدها 
 ت کنید.تهدیدها را فهرس

7. 
2. 
9.... 

 ST هایاستراتژی
برای دوری از تهدیدها، از نقاط قوت استفاده 

 کنید.
7. 
2. 
9..... 

  WT هایاستراتژی                  
نقاط ضعف را کاهش دهید و از تهدیدها پرهیز  

 کنید.

7. 
2 . 
9..... 

 باید انجام داد.  را 21-75اقداماتی به شرح جدول  SWOTبرای تکمیل ماتریس تحلیل    
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 SWOTتحلیل . اقدامات الزم برای تکمیل ماتریس 21-05جدول 
 اقدام ردیف

 شود.نوشته می SOها مقایسه و راهبردهای منتخب آن در خانه نقاط قوت با فرصت 7
 شود.نوشته می WOها مقایسه و راهبردهای منتخب آن در خانه نقاط ضعف با فرصت 2
 شود.نوشته می STدها مقایسه و راهبردهای منتخب آن در خانه نقاط قوت با تهدی 9
 شود.نوشته می WTنقاط ضعف با  تهدیدها مقایسه و راهبردهای منتخب آن در خانه  4

اجرا مشخص شوند. در این مرحله هدف انتخاب های قابلدر هر مرحله دو عامل با هم مقایسه تا همه استراتژی     
 توان ازمیهایی حاصل از این ماتریس، انتخاب و اجرا نخواهد شد. نیست، لذا همه استراتژی هابهترین استراتژی
طور خانه محدود نشد و بهشود که به یکهای مجاور هم کمک گرفت. در این شرایط پیشنهاد میراهبردهای خانه

 زمان از چندین نوع راهبرد استفاده کرد. هم
ای فهرست هتریس باید برای ارائه هر استراتژی مبتنی بر نقاط قوت یا ضعف با اولویتهنگام استفاده از این نوع ما   

اشاره داشت تا دلیل منطقی ارائه استراتژی بیشتر آشکار شود. برای نمونه به یک  S1, O2ها مانند شده یا شماره آن
 توجه کنید.  28-75شده در جدول ماتریس تکمیل

 شده تکمیل SWOTحلیل ت. یک نمونه ماتریس 28-05جدول 

 

                                                                                                 
 عوامل داخلی

 
 

 عوامل خارجی

 (S)نقاط قوت                      
 . در مراکز بسیار پرجمعیت قرار دارد. 7
دار ر. سه سال پیاپی از گردش نقدی مثبتی برخو2

 بوده     
 . نرخ فروش دو برابر صنعت 9
 ها . اقدامات مؤثر برای کاهش هزینه4
 . سودآوری خوب 5

 (W)نقاط ضعف                  
 . روابط ضعیف کارگری7
 .25/1. نسبت جاری برابر با 2
 . به هنگام کاهش درآمد، هزینه عملیاتی ثابت است.9
 قیب است. های عمومی سه برابر هزینه ر. هزینه4
 دهنده شرایط سختی دارند.های وام. سازمان5

 (O)ها فرصت
 اند.های بزرگی پیشنهاد ادغام داده. سازمان7
 . تعداد مشتریان در شهر ایکس رو به افزایش است. 2

 SOهای استراتژی
 دایر کردن فروشگاه در شهر ایکس .7

 (s1, o2, o5) 

 WOهای استراتژی                  

 ها ادغام شوند. گر فروشگاهدر دی .7

(o1, o2,w3, w4, w5)  
 

 (T)تهدیدها                     
 انگیزه خرید ندارند.  %81بیش از  .7

 فروش محصول فصلی است.  .2
 رقابت بسیار شدید است.  .9

 ST هایاستراتژی                 
 فروشگاه عرضه محصول  21اندازی راه .7

(S1, T3) 

  WT هایراتژیاست                  

 های سربار کاهش هزینه .7

(W3, W4, T3, T2) 

 
این ماتریس در محور عمودی به دو بعد : (SPACE)ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک ماتریس  .05-0-6-2

شود. اشاره می« ثبات محیط و قدرت صنعتی»و در محور افقی به دو بعد خارجی « توان مالی و مزیت رقابتی»داخلی 
 شود. می 1-75به شرح شکل « کارانه، رقابتی و تدافعیتهاجمی، محافظه»حورها باعث ایجاد چهارخانه این م
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 (SPACE). ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک 1-05شکل 

 

 شود. سپس این متغیرها توسطبا توجه به نوع سازمان متغیرهای متفاوتی برای چهار محور ماتریس انتخاب می     
معنای بدترین وضعیت به« 7»اعدادی بین « توان صنعت»و « توان مالی»شود. برای دو بازوی دیران سازمان ارزیابی میم

« -7» اعدای بین« ثبات محیط»و « مزیت رقابتی»معنای بهترین وضعیت مشخص شده است. برای دو بازوی به« 6»و 
شود. سپس مقادیر بر رو هر یک از بازوها با نمره داده میمعنای بدترین وضعیت به« -6»به معنای بهترین وضعیت و 

ای انهماتریس چهارخشود تا میانگین برای هر بازو مشخص شود. هم جمع شده و بر تعداد متغیرهای هر بازو تقسیم می
و  یهای بسیار پرکاربرد است که حاصل تقاطع خطی است که از دو نمره تحلیل عوامل داخلموقعیت و اقدام از روش

گیرد )شکل های این ماتریس قرار میای دریکی  از خانهآید. خطوط در امتداد دونقطه در نقطهدست میخارجی به
75-8 .) 

 
 ای موقعیت و اقدام برای انتخاب استراتژی. ماتریس ارزیابی چهارخانه8-05شکل 



 

 

 ۵۵۴ مرجع پژوهش

بی عوامل داخلی و خارجی در یکی از چهارخانه های ارزیابا توجه به استقرار نقطه حاصل از تقاطع دو نمره ماتریس     
 مشخص خواهد شد.  24-75ماتریس، موقعیت راهبردی سازمان به شرح جدول 

 زمان عوامل داخلی و خارجی . انواع موقعیت راهبردی سازمان بر اساس ماتریس ارزیابی هم20-05جدول 

هایی را انتخاب کند تواند استراتژیو می موقعیت خانه تهاجمی، یعنی سازمان در بهترین وضع ممکن قرار دارد     
ار کبرداری، نقاط ضعف را برطرف و تهدیدها را کنترل کند. در موقعیت محافظهها بهرهها از فرصتکه با استفاده از قوت
های اصولی و پرهیز از خطرهای بزرگ انتخاب شود. در موقعیت هایی مبتنی بر حفظ شایستگییعنی باید استراتژی

هایی مبنی بر اصالح نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدها اتخاذ کند. موقعیت رقابتی نیز بر ی سازمان باید استراتژیتدافع
 های رقابتی تأکید دارد.انتخاب استراتژی

  
این ماتریس از طریق بررسی سهم نسبی بازار و نرخ رشد  :(BCG) گروه مشاوران بوستونماتریس  .05-0-6-4

کند. مقصود از سهم نسبی بازار یک بخش در یک صنعت خاص، را کنترل می 7های سازمانصنعت، مجموعه دارایی
ترین سازمان رقیب در همان صنعت دارد. در این ماتریس بر روی محور افقی نسبت به سهم بازاری است که بزرگ

. نقطه وسط یا مانی گن شودنشان داده می 5/1در پیوستاری از صفر تا یک و با میانگین « وضعیت سهم نسبی بازار»
بر مبنای « نرخ رشد صنعت»نمایانگر برخورداری از نیمی از سهم بازار در صنعت موردنظر است. در محور عمودی 

+ با عدد صفر در وسط یا میانگین است 21تا  -21تواند بین فروش و برحسب درصد است. درصد نرخ رشد می
 (.    3-75)شکل 

 وضع سهم نسبی بازار                                             
 
 

 عالمت پرسش)؟(
0 

 ستاره
2 

 سگ
0 

 گاوشیرده
4 

 . ماتریس گروه مشاوران بوستون9-05شکل 
 دارند.  25-75ها نامی به شرح جدول در ماتریس گروه مشاوران بوستون هر یک از خانه     

                                                           
1. Business portfolio  

 نوع راهبرد موقعیت ردیف
 توسعهراهبرد تهاجمی یا رشد و  SOمنطقه  7
 راهبردهای رقابتی شامل نگهداری و حمایت درونی STمنطقه  2
 کارانه شامل نگهداری و حمایت درونیراهبردهای محافظه WOمنطقه  9
 راهبردهای تدافعی شامل برداشت، واگذاری، کاهش و انحالل WTمنطقه  4

 کم                                            میانگین                                                 زیاد

1/1                                                51/1                                                7           

 + زیاد21

 

 میانگین 1
 

 کم  -21
 
 

د( 
رص

ت)د
صنع

ش 
فرو

شد 
خ ر

نر
 

 



  

 

 

 روش مطالعات استراتژیک ۵۵۲

 بوستون های گروه مشاوران . انواع مفاهیم در خانه25-05جدول  

نابع ها مبه محصوالت جدیدی اشاره دارد که بازار بالقوه خوبی دارند اما برای تولید آن« عالمت پرسش»موقعیت      
ت آورد دسسهم بازار بهقدر گیری از این دسته از محصوالت، آنمالی زیادی موردنیاز است. اگر شرکتی بخواهد با بهره

گذاری روی محصوالت به مرحله بلوغ رسیده که بتواند پیشگام بازار و درنتیجه یک ستاره شود؛ باید از سرمایه
ها محصوالت برتر و پرطرفدار بازار هستند و گذاری کند. ستارهنظر کند و روی این دسته از محصوالت سرمایهصرف

اندازه کافی پول و ر دارند. شرکتی که چنین محصوالتی را در اختیار دارد، بهدرواقع در اوج چرخه حیات خود قرا
سرمایه دارد که بتواند سهم بازار باالی خود را حفظ کند. با کاهش نرخ بازار، این دسته از محصوالت به محصوالتی 

شتر از محصوالت، بسیار بیشوند. گاوهای شیرده درآمد حاصل از فروش این دسته دیگر بنام گاوهای شیرده تبدیل می
ها موردنیاز باشد. با ورود این دسته از محصوالت به مرحله کاهش چرخه از پولی است که برای حفظ سهم بازار آن

گذاری ها در سرمایهدست بیاورد. یعنی درآمد حاصل از فروش آنتا پول به« دوشدمی»ها را حیات خود، شرکت آن
توانند سهم بازار هایی که نمیکند. اما آن دسته از عالمت سؤالدید استفاده میهای سؤال جروی محصوالت عالمت

ود، به شبرتر برای شرکت تولید کنند و به ستاره تبدیل بشوند. در زمانی که نرخ رشد صنعت نیز به ناگزیر کند می
ستند که سهم بازار محدود های هار آن دسته از محصوالتی هشوند. سگهای هار تبدیل میمحصوالت دیگری بنام سگ

توانند درآمدزا باشند؛ زیرا در صنعتی غیر جذاب قرار دارند. بر اساس این الگو یا باید این و کوچکی دارند و نمی
 (.  7938وند چگینی، ها را با دقت کنترل کرد )نظامیمحصوالت را فروخت یا باید آن

خانه به شرح نمودار  3های مختلف سازمان را در س بخشاین ماتری: (IE)داخلی و خارجی  ماتریس .05-0-6-0  
 کنند.    ها به هنگام تدوین استراتژی، هر دو ماتریس را تهیه میدهد. برخی استراتژیستقرار می 75-71
 
 
 
 
 
 

 نوع راهبرد هاخانه ردیف
خ در بازار، رسو های تمرکز مانندسهم نسبی بازار اندک ولی نرخ رشد باال در صنعت موردنظر با تأکید بر استراتژی عالمت پرسش 7

 توسعه بازار یا توسعه محصول
کپارچگی نند یکپارچگی عمودی به باال، یهایی ماسهم نسبی باالی بازار و نرخ رشد صنعت باال با تأکید بر استراتژی ستاره 2

 عمودی به پایین، یکپارچگی افقی، رسوخ در بازار، توسعه بازار، توسعه محصول و مشارکت
های یهایی چون توسعه محصول یا استراتژسهم نسبی باالی بازار و نرخ پایین رشد صنعت  با تأکید بر استراتژی گاو شیرده 9

 همگون
 ن بازار و نرخ پایین رشد صنعت با تأکید بر استراتژی کاهش فعالیتسهم نسبی پایی سگ 4



 

 

 ۵۸۱ مرجع پژوهش

 نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
 
 
 

4 2 0 
6 5 0 
9 8 1 

 . ماتریس داخلی و خارجی01-05شکل 
توان موقعیت راهبردی سازمان را نشان داد. برای تشکیل این می« ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی» با    

سازمانی در ردیف افقی و نمره ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ماتریس، نمره ماتریس ارزیابی عوامل داخلی یا درون
ا ههای نهایی حاصل از بخشرجی باید از جمع نمرهبرای تهیه ماتریس داخلی و خا گیرند. در ردیف عمودی قرار می

های نهایی حاصل از عوامل داخلی و خارجی استفاده کرد. استفاده کرد. در ماتریس داخلی و خارجی باید از جمع نمره
دهنده ضعف داخلی سازمان است؛ نشان 33/7تا  7های نهایی عوامل داخلی از در ماتریس داخلی و خارجی جمع نمره

بیانگر قوت سازمان  4تا  9های دهنده این است که سازمان در وضع متوسط قرار دارد و نمرهنشان 33/2تا  2های نمره
های بیانگر ضعف سازمان، نمره 33/7تا  7های نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی از است. به همین شیوه جمع نمره

بیانگر این است که سازمان در  4تا  9های قرار دارد و نمرهبیانگر این است که سازمان در وضع متوسط  33/2تا  2
 تقسیم کرد. 26-75توان ماتریس داخلی و خارجی را به سه ناحیه به شرح جدول وضعی عالی قرار دارد. می
 . انواع راهبردهای انتخابی با توجه به نواحی ماتریس داخلی و خارجی  26-05جدول 

 

های متعلق به این ماتریس هر سازمان در هر وضعی که باشد دریکی از خانهاستراتژی اصلی:  ماتریس .05-0-6-0
 است.  21-75گیرد. ماتریس استراتژی اصلی بر پایه دو بعد به شرح جدول قرار می

 
 
 
 
 

 

 نوع راهبرد نواحی ردیف
ای ههای منجر به رشد و ساخت مانند تمرکز شامل رسوخ در بازار، توسعه بازار، توسعه محصول یا استراتژیاستراتژی 4یا  2، 7 7

 مبتنی بر یکپارچگی عمودی به باال، یکپارچگی عمودی به پایین و یکپارچگی افقی 
 رسوخ در بازار و توسعه محصول هایی با هدف حفظ و نگهداری وضع موجود مانند استراتژیاستراتژی 1یا  5، 9 2
 های برداشت محصول یا رها کردناستراتژی 3یا  8، 6 9

4      

 (4تا  9باال )
9 

 (33/2تا  2متوسط)
2 

 ( 33/7تا  7پایین )
7 
 

 ضعیف                              میانگین                                           قوی               
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 . ماتریس استراتژی اصلی21-05جدول 
 رشد سریع بازار

وی
ت ق

رقاب
ت 

وقعی
م

 

 0خانه شماره 
های: توسعه بازار، استراتژی .0

رسوخ در بازار، توسعه 
محصول، یکپارچگی عمودی به 
باال و پایین، یکپارچگی افقی و 

  تنوع همگون

 2خانه شماره 
های: توسعه بازار، استراتژی .0

سعه رسوخ در بازار، تو
محصول، یکپارچگی افقی، 

  واگذاری و انحالل

ف
ضعی

ت 
رقاب

ت 
وقعی

م
 

 0خانه شماره 
تنوع همگون، های: استراتژی .0

تنوع افقی، تنوع ناهمگون و 
  مشارکت

 4خانه شماره 
های: کاهش، تنوع استراتژی .0

همگون، تنوع افقی، تنوع 
  ناهمگون، واگذاری و انحالل

 رشد کند بازار
در خانه شماره یک، دارای رشد سریع بازار و موقعیت رقابت قوی و ازنظر استراتژیک در وضع عالی های سازمان   

های در خانه شماره دو، در صنعت رو به رشد هستند اما قدرت رقابت الزم را ندارند. باید علت این هستند. سازمان
ایی هتی به چه تغییراتی نیاز دارد. سازمانناکارآمدی را شناسایی و مشخص کرد که سازمان برای بهبود موقعیت رقاب

ع و ها باید با تغییرات سریکنند. این سازماندر خانه شماره سه، در صنایع با رشد کند با موضعی ضعیف رقابت می
های در خانه شماره چهار، ازنظر رقابتی دارای موضعی قوی زیربنایی از انحالل و نابودی خود جلوگیری کنند. سازمان

 (.984 -982: 7333ر صنعتی با آهنگ رشد کند هستند )دیوید، اما د
برداری و در محور افقی آن در محور عمودی این ماتریس متغیر بهرهاستراتژی مایلز و اسنو:  ماتریس .05-0-6-5

جستجوگر، مدافع، تحلیلگر و »های متغیر جستجوگری وجود دارد. در این ماتریس چهار موقعیت استراتژی بنام
 شود.  معرفی می 77-75به شرح شکل « گرانشواک

 
 های مایلز و اسنو. ماتریس استراتژی00-05شکل 



 

 

 ۵۸۲ مرجع پژوهش

 معرفی شده است.  28-75های استراتژیک در جدول های هر یک از موقعیتویژگی
 . انواع راهبردهای انتخابی با توجه به نواحی ماتریس داخلی و خارجی  28-05جدول 

 

 و انتخاب« تولد، رشد، بلوغ و افول»توجه به متغیرهای مختلف در هر یک از مراحل : منحنی چرخه عمر .05-0-6-6
 (. 7938وند چگینی، است )نظامی 23-75های مناسب بر اساس آن به شرح جدول استراتژی

 خه عمر محصول. مشخصات مرحله چر29-05جدول 
متغیرهای تعیین چرخه 

 عمر محصول
 مراحل چرخه عمر محصول

 پیری/ افول بلوغ رشد معرفی/تولد
 منفی باال و روبه ثبات باال متوسط نرخ رشد بازار
 در حال کاهش حداکثر در حال افزایش سریع اندک میزان فروش
 کاهش سریع در حال کاهش در حال افزایش اندک تعداد رقبا

 محدود محدود متوسط زیاد ییر فنی محصولتغ
 رو به کاهش )کم( باال برای رهبران بازار رو به افزایش منفی میزان سودآوری

هزینه جذب و حفظ 
 مشتری

 کم  کم متوسط زیاد

 

 «مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد با یادگیری»بر مبنای منظرهای چهارگانه کارت امتیازی متوازن:  .05-0-6-1
مراحل بهبود  (BSC)هایی تعیین خواهد شد تا با استفاده از رویکرد کارت امتیاز متوازن سنجه 91-75به شرح جدول 

 کارهای آن در کاهش خطاها، افزایش رضایت مشتری و کاهش زمان فعالیت تحلیل و توصیف شود. مستمر و راه
 . وجوه کارت امتیازی متوازن  41-05جدول 

ای از روابط های اجرایی در زنجیرهایجاد ارتباط میان استراتژی سازمان و اقدام»روش کارت امتیازی متوازن به      
های ها و شناسایی سنجهاتژیبندی استرکند. کارت امتیازی متوازن ابزاری برای صورتکمک می« علت و معلولی

های ترتیب استراتژی سازمان را به اقدام و عبارتاینسازد و بههای عملی را روشن میگیری تحقق اهداف و اقداماندازه
« فرایندهای داخلی»، «مشتریان»، «مالی»کند. در این روش استراتژی سازمان از چهار جنبه کلیدی عملیاتی ترجمه می

 توضیح موقعیت ردیف
 دنبال توسعه بازار و فرصت بازار جدید  نوآوری در محصول و به تجوگرجس 7
 ها دنبال ایجاد یک محیط و فضای باثبات و حفظ سهم بازار با تأکید بر کارایی فناوری و کاهش هزینهبه مدافع 2
 فعالیت در محیطی متغیر و در انتظار نتایج معرفی محصول جدید در بازار جدید تحلیلگر 9
 اقدام کننده در مواجهه با تغییرات محیطی  نفعالی ا 4

 توضیح وجوه ردیف
 ها و عملکردمالی سازمانبرای شناخت نیازمندی مالی 7
 شدهو کیفی در مورد کاال یا خدمات ارائه کمّیهای برای آگاهی از سطح رضایت مشتریان با سنجش مشتری  2
 فرایندهای موردنیاز در سازمان برای ارائه محصول ارزیابی داخلیفرایندهای 9
 کارکنان، کسب دانش و چگونگی استفاده از آن، برای حضور و بقاء در بازار رقابتینحوه آموزش  دانش، رشد و یادگیری 4



  

 

 

 روش مطالعات استراتژیک ۵۸۵

ان و های استاندارد از مدیربا یک منطق فازی و برگرفته از قضاوت شهودی که توسط پرسشنامه« یریرشد و یادگ»و 
قدم گیرد. در ادامه این ششانجام می 97-75شوند. این امر در شش گام به شرح جدول بندی میکلیه کارکنان صورت
 شوند.  معرفی و بررسی می

 وازن  . مراحل اجرای کارت امتیازی مت40-05جدول 

      

روشی برای شناسایی مشکالت در هر فرایند و محصول از ساخت تا فروش است. همه . شش سیگما: 05-0-6-8
ی اسازی شش سیگما مشارکت کنند. این روش شامل مجموعهسازمانی باید در پیادهافراد سازمان بدون توجه به موقعیت

است  ها و تخصیص منابع به فرایندهاییاز فنون و ابزارهای بهبود مستمر برای تمرکز بر فرایندها، تحلیل و مقایسه آن
امکان  دهنده میزان خرابی در فرایند هستند،که نیازمند توجه بیشتر هستند. شش سیگما با تعریف معیارهایی که نشان

گیری در مورد محل تمرکز آورد و به سازمان برای تصمیماهم میمقایسه وضعیت عملکردی فرایندهای مختلف را فر
کند. برای رسیدن به اثربخشی و کارآمدی باالتر با استفاده از روش شش سیگما از منابع جهت عملکرد بهتر کمک می

 شود. استفاده می 92-75سه مؤلفه اصلی به شرح جدول 
 . سه مؤلفه اصلی در شش سیگما  42-05جدول 

های کرد است و از طریق اجرای پروژهگیری عملهدف بنیادی روش شش سیگما اجرای راهبردی مبتنی بر اندازه     
 99-75هایی به شرح جدول بهبوددهنده، سعی در کاهش نوسانات فرایند و بهبود آن دارد. این کار به کمک روش

 شود. انجام می
 
 
 
 
 

 توضیح مراحل ردیف
 مدت، عوامل رضایت مشتری بر اساس مأموریتهای بازار، رقبا، موقعیت مالی، اهداف بلند و کوتاهفرصت ارزیابی 7
 جلو، رو به عقب، افقی(، تمرکز، رشد، ثبات و کاهشی یکپارچگی )روبههاتدوین انواع استراتژی استراتژی 2
 ی بر اساس استراتژی یا تجزیه استراتژی به اهداف تعیین اهداف جزئ گزینیهدف 9
نقشه  4

 استراتژیکی
های هریک از اهداف دریکی از بخش با استفاده از اطالعات گام قبل و چارچوب کارت امتیازی متوازن و قرار گرفتن

 چهارگانه مدل 
 ها و مقادیر هدفقراردادن اهداف در چارچوب شاخص ایجاد شاخص 5
 ها برای دستیابی به اهداف موردنظر ها و برنامهین طرحتعی هاطرح 6

 توضیح ؤلفهم ردیف
 تأکید بر مسئولیت مدیر اجرایی راهبرد 7
 کارههای پروژه در بهبود یک فرایند نیمهچگونگی عملکرد گروه تدبیر 2
 استفاده از مسائل فرهنگی در سازمان برای اجرایی کردن شش سیگما  فرهنگی 9



 

 

 ۵۸۸ مرجع پژوهش

 گیری عملکرد  های تکمیلی در شش سیگما برای اندازه. روش44-05جدول 

 گیری برای تدوین استراتژی . مرحله تصمیم05-0-1
جذابیت نسبی شود. در این روش ستفاده میا QSPMیا « کمّیریزی راهبردی ماتریس برنامه»در این مرحله اغلب از 
انتخاب خواهد شد. این ماتریس الگویی  کمّیصورت عینی و بندی مشخص و بهترین راهبرد بهراهبردها برای اولویت

 دارد.  94-75به شرح جدول 
 کمّیریزی استراتژیک . ماتریس برنامه40-05جدول 

ل 
وام

ع
 

 اجراهای قابلیانواع استراتژ ضریب عوامل خارجی و داخلی

 استراتژی سوم استراتژی دوم استراتژی اول

نمره 
 جذابیت

جمع 
 نمره

نمره 
 جذابیت

جمع 
 نمره

نمره 
 جذابیت

جمع 
 نمره

جی
خار

ی 
صل

ل ا
وام

ع
 

        اقتصادی 

        سیاسی/قانونی/ دولتی 

        فرهنگی -اجتماعی

        آوری فن

        رقابتی 

       7 وامل خارجیجمع ع

لی
داخ

ی 
صل

ل ا
وام

ع
 

        مدیریت 

        بازاریابی 

        امور مالی/ حسابداری 

        تولید/ عملیات 

        تحقیق و توسعه 

        سیستم اطالعات رایانه 
       7 جمع عوامل داخلی

 8-1  8-1  8-1  2 جمع کل امتیاز استراتژی

 توضیح روش ردیف
7 DMAIC  ددهنده فرایندهای خارج از مشخصات عملکردی درخواست از سوی مشتری یا مدیریتیک سامانه بهبو 
2 DMADV  یک سامانه بهبوددهنده برای ایجاد فرایند یا محصوالتی جدید با سطح کیفیت شش سیگما 
9 QFD  تقاضای  یا مبدل« مشخصات فنی و مهندسی»به « مشتریان نیازمندی»روش گسترش عملکرد کیفیت و ماشین مترجم

و یک فرایند  TQMسازی یک طرح کیفیت برای محصول نهایی )ابزار طراحی های کیفیت و آمادهمشتریان به ویژگی
 سیستماتیک برای ایجاد تمرکز بر مشتریان(



  

 

 

 روش مطالعات استراتژیک ۵۸۵

شده در مرحله اول یا ورودی است. در ستون سمت راست ماتریس شامل عوامل داخلی و خارجی شناسایی        
ای هشود. در ستون سمت چپ انواع استراتژیستون ضریب نتایج ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و داخلی نوشته می

 ها به ماتریسها و ورود آناستراتژیشود. باید برای گزینش اجرای حاصل از مرحله دوم یا مقایسه نوشته میقابل
 از قضاوت شهودی مناسب برخوردار بود.  کمّیریزی استراتژیک برنامه
ها و تهدیدها(، در ها( و عوامل بسیار مهم خارجی )فرصتها و ضعفدر ستون عوامل بسیار مهم داخلی )قوت     

ش آیا این عامل در تعیین یا گزین»این سؤال پاسخ داد که شود. در مورد انتخاب هر یک از این عوامل باید نظر گرفته می
اگر پاسخ منفی بود یعنی آن عامل نقش مهمی در تعیین و انتخاب راهبرد ندارد و لزومی  «راهبردها نقش عمده دارد؟

 هابه درج آن در ماتریس نیست. در ادامه به هریک از این عوامل داخلی و خارجی وزن یا ضریب داده شود. ضریب
ها را در رابطه با ازآن باید نمره جذابیت هر یک از راهبردمانند ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی هستند. پس
دهنده توان و قابلیت راهبرد در برخورد مناسب با عوامل عوامل داخلی و خارجی مشخص کرد. نمره جذابیت نشان

بدون جذابیت، تا حدی جذاب، جذابیت »سی چهار ارزشی از توان در مقیانمره جذابیت را میداخلی و خارجی است. 
دهنده جذابیت های جذابیت نشانمجموع نمرهها تعیین کرد. برای آن 4تا  7با اختصاص نمراتی از « معقول و بسیار جذاب

ضرب اهمیت هر یک از عوامل )قوت، ضعف، ها است. سپس نمره نهائی جذابیت از حاصلنسبی هر یک از راهبرد
ه دست ب کمّیریزی راهبرد های مختلف ماتریس برنامهرصت و تهدید( در نمره جذابیت مربوط به هر راهبرد درستونف

 خواهد آمد. هر راهبرد دارای نمره بیشتر، بیانگر مطلوبیت آن راهبرد نسبت به سایر راهبردها است.

زمان صورت همتوان به ترتیب یا بهکه میاین است  کمّیریزی استراتژیک یکی از نقاط قوت ماتریس برنامه     
 توان بررسیها را میها را موردبررسی قرار داد. با این ماتریس، تعداد نامحدودی از استراتژیای از استراتژیمجموعه

صورت یکپارچه در فرآیند ها، همه عوامل داخلی و خارجی را بهکرد. از دیگر نقاط قوت آن این است که استراتژیست
های شهودی و مفروضات سنجیده نیاز هم این است که همیشه به قضاوتگنجانند. از نقاط ضعف آنگیری مییمتصم

 دارد. 
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 هدف کلی: آشنایی با فرایند اجرای پژوهش تحلیل گفتمان  

 اهداف یادگیری
  آشنایی با مفهوم تحلیل گفتمان و انواع رویکردهای آن 
 گیری در تحلیل گفتمانآشنایی با مالحظات نمونه 

 در تحلیل گفتمان آوری دادهآشنایی با مالحظات جمع 

 ها در تحلیل گفتمان    ی با مالحظات تحلیل یافتهآشنای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۵۸۴ مرجع پژوهش

 مقدمه

ا ی رای عناصر زبانکوشد تا نظام و آرایش فراجملهوتحلیل انواع زبان در کاربرد است و میتحلیل گفتمان، تجزیه
 موردمطالعه قرار دهد. در این فصل به معرفی این روش پرداخته خواهد شد. 

 
  . مفهوم تحلیل گفتمان06-0

یا متن است؛ که از واحدهای زبانی در  تالشی برای بررسی نظام و آرایش عناصر زبانی در فراجمله 7تحلیل گفتمان
نگی شناسایی چگو»را از ابعادی چون  ان گفتمان یا متنتوکند. میهای اجتماعی استفاده میتبادالت انسانی و زمینه

با « های اجتماعیشناسایی رازهای درون انسان و بافت»و در ادامه « شناخت رازهای درون متن»، «ساخت متن
 مطالعه کرد.  7-76رویکردهایی شرح جدول 

 . انواع رویکردهای مطالعاتی در تحلیل گفتمان0-06جدول 
 توضیح انواع ردیف

 انی های زبگرایانه دقیق برای ساختتحلیل و توصیف زبان در سطح جمله یا توصیف و تبیین صورت صورت یا ساختارگرا 7
 عنوان ابزار ارتباطی تحلیل و توصیف زبان با رویکرد دستور زبان با تأکید بر تولید متن به گراکارکرد یا نقش 2
 نه تاریخی و انواع نهادهای دارای قدرت در القاء معانیتحلیل و توصیف نقش عواملی چون زمی انتقادی 9
 تحلیل و توصیف نقش زبان در تعامالت بین فردی، بین فرهنگی و شناخت  شناختی  4

شناسی، امعهشناسی، جشناسی، مردمزبان»های ای با تأکید بر مبانی نظری رشتهرشتهتحلیل گفتمان رویکردی میان     
نای مع»یا « متنروابط و احساسات نهفته در کلمات و »برای آشکارسازی « ت و علوم شناختیشناسی، ارتباطاروان

اطالعات زبانی شامل توصیف زبان و کاربرد »(. این مطالعه از سطح 7931است )روضاتیان و امیرپور، « کاربردی متن
. از گیردرا در بر می« فرهنگ و محیط اطالعات غیرزبانی شامل رابطه بین زبان با»و « هاشناخت رابطه جمله»تا « آن

 (. 7918)بهرام پور،  اشاره کرد 2-76توان به مواردی به شرح جدول ترین اهداف تحلیل گفتمان میمهم
 ترین اهداف تحلیل گفتمان . مهم2-06جدول 

 اهداف ردیف
 نشان دادن رابطه بین نویسنده، متن و خواننده 7
 «جریان تولید گفتمان»ه تولید متن به معنای شناسایی ساختار عمیق و پیچید 2
 شناسایی شرایط یا اثر بافت یا زمینه در متن یا گفتمان  9
 شناسایی شرایط تغییرپذیری انواع معناها  4
 چگونگی اثر زبان بر باورها و تعامالت یا برعکس 5

 رد. البته رتوریک معنای وسیعی دارد و اغلبدر عهد باستان دنبال ک« رتوریک»توان در ریشه تحلیل گفتمان را می     
شود. یعنی از اجزای اصلی رتوریک کالسیک تأکید بر گفته می« فن مطالعه گفتمان اقناعی خطابه در حضور جمع»به 

فتمان با های تحلیل گگفتمان بود. با وجود شباهت« ترکردنکنندهتر و درنتیجه قانعیادماندنیبه»ابزارهای ویژه برای 
در زبان روزمره و در علوم « محتوا»دانند. هرچند اصطالح ها را متفاوت میلیل محتوای کیفی، کارشناسان آنتح

                                                           
1. Discourse Analysis  



  

 

 

 روش پژوهش تحلیل گفتمان ۵۸۲

 «مشاهدهابعاد قابل»را برای « روش تحلیل محتوا»ها اجتماعی به معنا و اطالعات موجود در گفتمان اشاره دارد اما آن
 (. 7983، 7دایکشود )وند مورد مشاهده تأکید میبر معنای موار« روش تحلیل گفتمان»دانند ولی در می
   

 . فرایند اجرای پژوهش تحلیل گفتمان 06-2
 توان دنبال کرد. را می 9-76در اجرای پژوهش تحلیل گفتمان فرایندی به شرح جدول 

 . فرایند اجرای پژوهش تحلیل گفتمان4-06جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 و سؤاالت پژوهش و مشخص کردن رویکرد پژوهشی تحلیل گفتمان بیان مسئله، اهداف طراحی پژوهش 7
 گیری در انواع تحلیل گفتمان گیری با مالحظات خاص نمونهنمونه گیرینمونه 2
 های کیفی در تحلیل گفتمان آوری دادهجمع هاآوری دادهجمع 9
 ویکرد کیفی تحلیل گفتمانشده و مبتنی بر رآوریهای جمعبا توجه به نوع داده هاتحلیل یافته 4
 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع یگیربحث و نتیجه 5

رای شروع ها بیا ترکیبی از آن« گرایانه، انتقادی و شناختیگرایانه، نقشصورت»انتخاب یکی از رویکردهای نظری      
 آوریگیری، جمعنمونه»رایند پژوهش در مراحل و در مرحله طراحی پژوهش بسیار مهم است. این انتخاب در هدایت ف

 نقش کلیدی دارد.   « گیریها و در ادامه بحث و نتیجهها، تحلیل دادهداده
 

 گیری در تحلیل گفتماننمونه . مالحظات06-4
یادداشت،  ه،مصاحب»های موجود در انواع اسناد شفاهی و مکتوب مانند تواند پیامبررسی در تحلیل گفتمان میمنابع قابل

باشد.  «ها و امثال آنجلسه، نامه، تبلیغات، شعر، اخبار روزنامهمقاله، سخنرانی، نقاشی، قوانین، کتاب، فیلم، صورت
؛ بهرام 7983گیرند )عقیلی و لطفی حقیقت، شده مورداستفاده قرار میثبت یا ضبط درواقع در این روش اسناد از پیش

وان یک گفتمان معین را تشخیص داد و حدومرزهای آن را مشخص کرد. برای نمونه ت(. در بیشتر مواقع می7918پور، 
ن یا است؛ یا اینکه یک گفتماتوان تشخیص داد که یک تعامل یا رخداد ارتباطی در کجا آغاز و در کجا پایان یافتهمی

ین حدی واضح نیست. هرچند هایی هم وجود دارد که این امر تا اچند گفتمان برای انتخاب وجود دارد. اما موقعیت
راحتی یک مکالمه را تشخیص داد اما بازشناسی و تشخیص یک بحث طوالنی پارلمانی درباره یک مسئله توان بهمی

پذیر نیست. یعنی آن را یک گفتمان یا چندگفتمان سادگی امکانمهم در روزهای متوالی و با قطع و وصل شدن مکرر به
یامتن،  آغاز و پایان یک گفتگو»نظر گرفت. در این شرایط به مفاهیم نظری برای تعیین ای یا مستقل باید در زنجیره

های سخنگویان یا نویسندگان، فضای ارتباط، های مختلف، نیتها، روابط بینامتنی میان گفتمانوحدت یا انسجام آن
 (. 7983نیاز است )ون دایک، « ای ارتباطهای زمینهزمان، مکان و سایر جنبه

دوده مح»منظور تعیین جامعه و نمونه در تحلیل گفتمان باید در رویکردی دیگر برای ایجاد محدوده مشخص به      
زبان تصویری، »مواردی چون « Textمتن یا »مشخص کرد. « را با توجه به متن، بافت و محتوای در بردارنده متن

                                                           
1. Teun Adrianus Van Dijk  
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شناخت یا احساس برآمده از یک متن از ابعاد مختلف « Texture بافت یا »هستند اما « حروف، نماد یا جمالت مختلف
نیز به همه آن « Contextمحتوای دربرگیرنده یا »از یک متن است. « شناسانه و امثال آنگیری، زیباییعاطفی، جهت»

اثر توانند بر معنای آن اشاره دارد که متن را در بر دارند و می« زبانی، مکانی، زمانی، احساسی و امثال آن»عناصر 
 «یک بند یا جمله»اشاره به « گزاره»هر سطح گفتمان، مفاهیم خاص خود را دارد. برای نمونه در معناشناسی  بگذارند.
تأکید دارد. معناشناسی گفتمان اغلب به بررسی ساختار « هاساختار صوری جمله»بر « دستور زبان گفتمان»دارد و 

نی پرازد. در اغلب سطوح گفتمامی« معنای ایجادشده»مان با تأکید بر ها در گفتخصوص رابطه بین گزارهها و بهگزاره
دایک، ونهای پیشین وجود دارد )یک متن یا گفتگو از گزاره یا تأکید بر اثرپذیری هر گزاره« اصل نسبیت گفتمانی»

 دارد.  گیری توجه به هر یک از عوامل اثرگذار در معنای گفتمان نقش مهمی (. بنابراین در نمونه7983
ول، ها، فصکلمات، عبارات، پاراگراف»تواند در سطوح و ابعاد مختلف گیری در تحلیل گفتمان میشیوه نمونه     

پسر جوان به دانشگاه »دهنده جمله است. برای نمونه جمله اجزاء دستوری تشکیل« سازه»باشد. « ها و مانند آنکتاب
« فتگروه فعلی یعنی ر»و « اضافه یعنی به دانشگاهگروه حرف»، «رجوانگروه اسمی یعنی پس»، از سه سازه شامل «رفت

ا گیرد که اغلب یک کلمه یعنوان یک واحد مجزای معنایی موردتوجه قرار میشود. عنصر واژگانی نیز به-تشکیل می
شود. یمبیشتر از آن است. جمله نیز یک واحد دستوری است که اغلب از یک گروه اسمی و یک گروه فعلی تشکیل 

 پاراگراف از چند جمله و عبارت از یک جمله تا چند پاراگراف است. 
جمله شود که ازشناختی مؤثر در نشان دادن معنی است که با معنای کالمی همراه میهای غیرزبانفرازبان نیز شیوه     

 ی فونت در متن نوشتاری اشاره کرد.هاها یا سایزها و تغییر شکلتوان به حرکات دست یا لحن کالم یا اندازهها میآن
 شود. درمجموع برایکار گرفته میموقعیت نیز بر شرایط حقیقی مکانی و زمانی تأکید دارد که زبان در آن به     

 آن را مشخص کند.  « بافت»و « متن»انتخاب جامعه یا نمونه باید محدوده 
ته مهم استفاده کرد. نک« تصادفی و غیرتصادفی»گیری ای نمونههتناسب از انواع روشتوان بهبرای این منظور می      

یان ویژه در مهای مربوط به متون مورد تحلیل، احتمال قضاوت و سوگیری پژوهشگر است. این امر بهگیریدر نمونه
ه در نمون شود. برایهای پراکنده افراد دارای مشکل روانی و برخوردار از تالطمات شدید دیده مینوشتهمتون و دست

ثر احتمال وجود تکتحلیل گفتمان متون مربوط به فرد دچار افسردگی با شدت و ضعف در مقاطع مختلف زمانی، 
قطع منظور جلوگیری از افزایش سهم یک میابد. بنابراین بههای او افزایش مینوشتهمحتوایی یا مطالب ضدونقیض در 

، نمونه بیشتری از دوران مختلف و بر اساس اطالع از مقاطع زمانی خاص مانند دوران شدت بیماری یا کاهش آن
 (.  789: 7983زمانی مربوطه باید استخراج کرد )عقیلی و حقیقت، 

ای حاوی چند متن )کمتر از ده تواند نمونهگیری در تحلیل گفتمان اغلب هدفمند است و حجم آن مینمونه      
ای بیشتر هاست. گاه مصاحبه« کاربرد زبان و معنا»وجه، فرد نیست بلکه مصاحبه( باشد. به این دلیل که موضوع موردت

هش های پژوشوند. درمجموع حجم نمونه به پرسشباعث زحمت بیشتر و بدون ایجاد زمینه برای غنای تحلیلی می
 یک متن و اهمیت آن در یک قلمروی اجتماعی خاص، نمونه محدود و تکلیف آن مشخص بستگی دارد. در تحلیل

های بیشتری نیاز خواهد بود. بنابراین محدودیتی برای حجم نمونه به نمونه« گفتمان»است. اما در تحلیل انواع متنوع از 
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ل اش دلیشناسیوضوح نحوه انتخاب نمونه را شرح دهد و بر اساس پرسش و روشوجود ندارد اما پژوهشگر باید به
 (. 7935این انتخاب را توجیه کند )خنیفر و مسلمی، 

 
 ها در تحلیل گفتمانآوری داده. مالحظات جمع06-0 

شناسایی »، «شناسایی افق دید دیگران»های دقیق نیست بلکه در تالش برای آوری جوابدنبال جمعتحلیل گفتمان به
 از تحلیل و تولید معنایی فراتر»است. بنابراین سؤاالت پژوهش بر « گسترش افق دید موجود»و « موارد پشت پرده

ب موارد هستند. در اغل« معنا با توجه به موقعیت متن یا شرایط و ابعاد ایدئولوژیک»و « بافت متن یا شکل و ساختار
انجام  4-76کنندگان در مراحلی به شرح جدول شده از شرکتآوریهای جمعهای طبیعی با دادهتحلیل روی داده

 شود. می
 گفتمان  آوری داده در تحلیل . فرایند جمع0-06جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 آوری داده شده برای جمعساماندهی نمونه انتخاب آوری نمونهجمع 7
 با دقت « هاها، مکالمات یا مصاحبهگفتگوهای روزمره، متون علمی، متن رسانه»سازی متن پیاده سازی متنپیاده 2
 های پیاده شده و شناسایی مضامین خواندن متن کدگذاری 9

ابه تعامل مثسازی متن انتخاب شود که امکان تحلیل مصاحبه )هم پرسش و هم پاسخ( را بهباید نظامی برای پیاده     
سازی، تجزیه گفتار، جستجوی روابط آماده»ها باید بر پایه اصولی چون آوری دادهاجتماعی فراهم کند. بنابراین جمع

بندی و رمزگذاری روابط دوگانه جمالت و درنهایت کوتاه، طبقهها به واحدهای در جمله و بین عبارات، تبدیل جمله
های سرعت تحلیل»و « دقت در تدوین»، «انتخاب جمالت»استوار باشد. توانایی پژوهشگر در « هاتحلیل وابستگی

 ها بسیار مهم است.     آوری دادهدر طول جمع« های دقیقیادداشت»با « اولیه
قسیم اولیه متن به چند بخش و مقوله، مضامین جدید در حین مطالعه متن جستجو در مرحله کدگذاری با ت      

ند های بیشتری رفت. در این فرایدنبال نمونهها، بهتوان با بازگشت به دادهشود. با توسعه شناخت از مضامین میمی
 دنبال نقاط بحران وبه شوند. یک روش این است کهبرخی از مضامین کنارگذاشته شده و مضامین جدیدی ایجاد می

صورت الکترونیکی ها متنی بههای مبتنی بر وجود مشکل گشت. در مواردی مجموعه وسیعی از دادهها یا دالنشانه
 افزارهای کامپیوتری تحلیل کرد. ها را با نرمتوان آنشود که میگفته می« پیکره»شوند که به آن آوری میجمع

 
   ها در روش تحلیل گفتمان . مالحظات تحلیل یافته06-5

ترکیب هر »و یا  «انتقادی یا تبیینی»و « توصیفی یا تفسیری»های ها در تحلیل گفتمان اغلب از روشبرای تحلیل یافته
 شود. استفاده می 5-76به شرح جدول « دو

 
 

 

 



 

 

 ۵۵۲ مرجع پژوهش

 ها در تحلیل گفتمان های تحلیل یافته. روش5-06جدول 
 توضیح هاروش ردیف

 الف( توصیف و تفسیر کالم در بافت مشخص گفتمان برای درک معنا و مفهوم کالم در حد ممکن تفسیریتوصیفی یا  7
 ب( توصیف ساختار و کارکرد گفتمان بدون توجه به جریان تولید گفتمان و اثر محیط یا اجتماع 

ینی بمیال افراد، جهانتر از گفتمان ازجمله تاریخ زندگی فردی و جمعی، االف( توجه به بافت گسترده تبیینی 2
 های گفتگو، وابستگی به نهادها و شرایط موجود جامعهطرف

 در گفتمان « قدرت، زور و نابرابری»هایی مانند ب( توجه به نقش ایدئولوژی
 ترکیبی از موارد قبل  ترکیب توصیف و تبیین 9

ها و ، رسانهمتون»تا بر اساس مطالعه کند پژوهشگر تالش می« توصیفی یا تفسیری یا سنتی»در روش تحلیل       
ها و عوامل اجتماعی، فرهنگی و را نشان دهد و مشخص کند چه زمینه« مؤلف، متن و خواننده»رابطه بین « هافرهنگ

ارتقا پیدا  کار از سطح توصیف به تبیین متن« انتقادی یا تبیینی»سیاسی در تولید گفتمان اثر دارند. در روش تحلیل 
. یکی یابدحدوده پژوهش از سطح بافت موقعیت فرد به سطح کالن جامعه، تاریخ و ایدئولوژی وسعت میکند و ممی

ا یا هالیه یا مشخصه در میان سایر الیهبرای یک« تفسیر مقطعی  ژرف»از ابزارهای اصلی تحلیل، برش یا انجام 
لیل کند. در این راستا تحح متفاوت کمک میهای مختلف در سطوها است. این امر به ایجاد ارتباط بین مؤلفهمشخصه

 (.  7935گیرد )خنیفر و مسلمی، صورت می 6-76به شرح جدول « در زمان»و « زمانهم»در دو بعد 
 «   زمان و در زمانهم»های گفتمان در دو بعد . تحلیل داده6-06جدول 

 توضیح ابعاد ردیف
 هادا از سایر مشخصهطور مجرد و جبررسی یک مشخصه متنی به در زمان 7
 طور پیوسته و در ارتباط با یکدیگر )سهم بیشتری دارد(بررسی دو یا چند مشخصه به زمانهم 2

یوه تحلیل همراه با ش»، «تقطیع جمالت»های های تحلیل گفتمان، روشباوجود الگوهای متنوع در تحلیل یافته       
های برش وتحلیل وها، تجزیهرواج بیشتری دارند. در نگارش یافته« یروش تحلیل جامع و کل»و « پاراگراف نقل و مسیر

 های متنی ازبر تفکیک الیه« برش افقی»هستند. در « زمانهم»و « در زمان»افقی و عمودی، ابزارهایی برای تحلیل 
شود. د مییالیه و ربط چند مشخصه با یکدیگر تأکبر یک مشخصه متمایزکننده از یک« برش عمودی»یکدیگر و در 

، افراد اجتماع علمی»های تحلیل گفتمان را با کسانی که خارج از میدان پژوهش مانند تواند یافتهپژوهشگر در ادامه می
« بیینتوصیف، تفسیر و ت»در میان بگذارد. پژوهشگر در این فرایند اعمال « های جمعیمرتبط به پژوهش، ارباب رسانه

-نقش»و « گراییصورت»توانند با هر دو رویکرد می« توانش ارتباطی»فداران نظریه دهد. برای نمونه طررا انجام می

بر « راییگصورت»و هم به شکل توصیفی و هم تبیینی به تحلیل محتوای یک گفتمان بپردازند. در بعد « گرایی
اعد کاربرد مناسب قو های معناشناسی بهشود. اما معناشناسان زایشی در بحثهای کاربرد زبانی پرداخته میخالقیت

شنونده،  ماهیت مقاصد گوینده و»ها با توجه به توانش ارتباطی به تحلیل زبان و یا به اقتضای کالم توجه نداشتند. آن
ها توجه به بافت و اثری (. در تحلیل7985زاده، پردازند )آقاگلمی« ها و باورهای گویشوران اطالعاتیاهداف، انگیزه

 ه یا عبارت دارد، در تحلیل گفتمان موردتوجه قرار دارد. که در معنای هر جمل
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اس های صوری یک متن بر اسبر مجموعه ویژگی ها با رویکرد توصیفیتحلیل یافته . تحلیل توصیفی: 06-5-0
تأکید دارد. در تحلیل متون، کانون توجه پیوسته بین « واژگان و دستور»های مربوط به های خاص مانند گزینهانتخاب

در نوسان است. این تغییر و « های مورداستفاده در متننوع گفتمان یا انواع گفتمان»و « آنچه در متن وجود دارد»
 است.  6-76جایی در محورهایی به شرح جدول جابه

 (0419جایی کانون توجه در توصیف متن )ایزدی، . محورهای تغییر و جابه6-06جدول 
 توضیح محورها ردیف

 هستند؟ « ایای، بیانی و استعارهتجربی، رابطه»های ت واجد کدام ارزشکلما واژگان 7
 هستند؟ « ای و بیانیتجربی، رابطه»های دستور واجد کدام ارزش دستور 2

. در توجه داشت« بندی افراطی، روابط معنایی و امثال آنبندی، عبارتطبقه»توان به در موارد تحلیلی واژگان می     
« یانوع رابطه، وجود عبارات دال بر حسن تعبیر و وجود کالم آشکارا رسمی یا محاوره»توان به واژگان می تحلیل روابط

نوع فرآیندها و مشارکت مسلط، کنشگری نامشخص، تشخیص فرآیندها، »توان به اشاره کرد. در تحلیل دستوری می
وان توجه داشت. در تحلیل روابط دستوری میت« سازی، جمالت معلوم یا مجهول، جمالت مثبت یا منفیفرآیند اسم

ای هنوع، ویژگی»یا « هاکاربرد انواع ضمیر ما و شما و نحوه استفاده از آن»یا « خبری، پرسشی یا امری بودن»وجوه 
را  «پایگی یا وابستگی جمالت مرکبمهم وجه بیانی، چگونگی ربط جمالت، کاربرد منطقی کلمات ربطی و میزان هم

توان از سه محور کلیدی به شرح جدول (. درمجموع در هر گفتمان می7918قرار داد )بهرامپور و شعبانعلی، موردتوجه 
 برای توصیف یا تفسیر متن استفاده کرد.  76-1

 . سه محور کلیدی برای تفسیر یا توصیف متن1-06جدول 
 توضیح محورها ردیف

 افت موقعیتی و بینامتنیکنندگان در گفتمان از بتفسیر شرکت بافت یا زمینه 7
 های معنایی یا کاربردی و سناریوهاای، واژگان، نظامنوع گفتمان مورداستفاده، قواعد، دستور، انسجام جمله انواع گفتمان 2
 تفاوت یا تغییر در خالل تعامل  تفاوت و تغییر 9

های کنش ها و تبدیلفرضنهفته در پیش هایخود بیانگر روابط قدرت و سلطه و ایدئولوژیخودیمرحله تفسیر به     
(. یکی از موارد 7918گفتمانی به صحنه مبارزه اجتماعی نیست بلکه برای آن به تبیین نیاز است )بهرامپور و شعبانعلی، 

اصل »ها در متن است. این قواعد شامل چهار قاعده اصلی هستند که توجه توصیف بر مبنای قواعد کلی یا ماکسیم
یفیت قاعده ک»، دوم «گویییاکمرسانی بدون اضافهقاعده کمیت یا اطالع»دهند. نخست ر گفتمان را شکل مید« همکاری

است « قاعده رفتار یا چگونگی بیان رویداد»و چهارم « قاعده ارتباط یا توانایی ارتباطی»، سوم «یا منطبق بودن با حقیقت
 (. 7939)ویدوسن، 

استعاری  است، تفکیکی« های زبانیجنبه»یا « صورت شکلی زبان»که تأکید بر میتوان هنگادر توصیف نظری می     
مشاهده شروع و به یا سطح ظاهری یا قابل« بیان»توان از ها انجام داد. برای نمونه میرا میان سطوح گوناگون یا سازه

ثابه کارکرد زبان مه گفتمان بهتر رفت. باوقوف بیشتر نسبت بتر و زیربناییبرای سطوح عمیق« شکل، معنا و کنش»
و  توان کار را از ابعاد ارتباطیهای ارتباطی و تعاملی آن را شناخت. با این نظم تحلیلی پیشنهادی میتوان جنبهمی

 (.  7983دایک، تعاملی آغاز کرد )ون



 

 

 ۵۵۸ مرجع پژوهش

های ن در مورد پدیدهتقتحلیل تبیینی بر ارائه روابط علی مستدل و مبتنی بر مبانی نظری م. تحلیل تبیینی: 06-5-2
 شده است. ارائه 8-76ها در جدول موردبررسی اشاره دارد. برخی محورهای قابل توصیف و تبیین در تحلیل یافته

 ها در تحلیل گفتمان. برخی محورها برای تحلیل یافته8-06جدول 
 توضیح محورها ردیف

 و نقش آن در ایجاد متن « دید خاصروش نویسنده برای روایت داستان از یک زاویه » زاویه دید 7
پی( درها در یک گفتمان به یکدیگر در دو سطح خرد )مطالعه جمالت پیها یا گزارهچگونگی چفت شدن معانی جمله انسجام 2

 و کالن )معنای کل گفتمان(
  چگونگی تأکید بر معنا و اطالعات یا چگونگی قرارگرفتن یا نگرفتن در کانون توجه کانون توجه 9
 گفتار در مکالمه که قسمت دوم آن پاسخ قراردادی به قسمت اول باشد )مانند پرسش و پاسخ(.  هر جفت پاره جوارجفت هم 4
 گیری معنایی مشخص که وابسته به هر زبان خاص است. همراهی متداول دو یا چند واژه با هم در شکل آییباهم 5
پردازش  و امکان»های مورداستفاده در ارتباط کالمی و توانایی او در تشخیص ن درباره سازهشامل دانش تولیدکننده مت توانش ارتباطی 6

 برای اثرگذاری متن بر مخاطب هدف « مناسب با بافت
 کننده فیزیکی یا غیرفیزیکی یک متن و اثرگذار بر معنای آن   شامل کل عناصر زبانی یا غیرزبانی احاطه بافت  1
 «اصول حاکم بر کاربرد ارتباطی زبان»و « زبان ازنظر کاربران»، «ها و کاربرانارتباط بین نشانه»عه مطال کاربردشناسی 8
عناصرزبانی ارجاعی با « مرجعپیش»در متن و معنای آن است. « مرجعیا پسپیش »حلیل بر مبنای انواع ضمیر ت ارجاع  3

. است« جمهوررئیس»این مثال ضمیر او ارجاع به مرجع است. در « جمهور رسید. او...رئیس»موضوعات پیشتر مانند 
 های پس از خود است.ضمیری ارجاعی به مرجع «مرجعپس»اما 

 ای یک پیکره واژگانی است. های مختلف هر واژه در متن که اغلب نتیجه تحلیل رایانهبافتنشان دادن هم تطابق 71
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 گرا. تحلیل گفتمان صورت06-6

ه تر ازجملواحدی از زبان است که بزرگ« گفتمان»این رویکرد بر شکل، صورت و ساختار متن توجه دارد و در آن 
ه انسانی که بدر وجود هر « گرایانصورت»گیرند. دیدگاه بوده و در تحلیل گفتمان این واحدها موردبررسی قرار می

گوید، دستگاه خاصی از دانش تکوین یافته است که به نحوی در ذهن و مغز او به شکلی فیزیکی زبان خاصی سخن می
ه شرح ب« ادراک و تولید»شود. چگونگی استفاده از این دانش در گفتار و نوشتار، متأثر از دو عامل اصلی نمایان می

 است.    3-76جدول 
 ؤثر در استفاده از دانش در گفتار و نوشتار. عوامل م9-06جدول 

 توضیح عوامل ردیف
 « شدهخوانده»یا « شدهشنیده»چگونگی تعبیر و تفسیر محتوای  ادراک 7
 شده و علت آن آنچه گفته یا نوشته تولید 2

ده عادی رویکرد استفاتأکید دارند. با این « جنبه خالق کاربرد زبان»گرایان زایشی ازجمله نوام چامسکی بر صورت     
و « منسجم»، «های خارجی یا حاالت درونینسبتاً آزاد از سلطه محرک»، «نامحدود»، «بدیع»طور پیوسته از زبان به

ها را در همان انگیزد که او احتماالً آنرا در مخاطب آن بر می« افکاری»است. کاربرد زبان « هامناسب موقعیت»
تواند مبتنی بر معرفی کلمات (. این نوع تحلیل می7985زاده، بیان کرده است )آقاگل های مشابهیگونهها بهموقعیت

جدید زبانی  هایتوان کاربرد صورتخاص استفاده شده با بار معنایی مثبت یا منفی باشد. در تحلیل گفتار عادی، می
وا اینکه تا چه حد در انتقال مفهوم را در تحلیل مدنظر قرار داد. همچنین با برداشت کلی از منظور تولیدکننده محت

ری بر تحلیل تواند محوتوانست بهتر به این توفیق دست یابد نیز میموردنظر موفق بوده یا با کاربرد چه محتوایی می
 صوری یا شکلی باشد.  

ین رابطه ا است. در« گفتن، نوشتن، شنیدن یا خواندنسخن»کاوی با تأکید بر نحوه کاربرد زبان هنگام گفتمان     
چگونگی تلفظ، تأکید آهنگ »توان ساختارهای مجرد آواها در گفتمان شفاهی را در نظر گرفت. در این شرایط می

نند تواگیرند. آواها میموردتوجه قرار می« های آوایی در ایجاد ساختارهای گفتمانجمله، بلندی صدا و سایر مشخصه
رویکرد  باشند. در این« های کالمی مانند پرسش یا تغییر سخنگوه کنشکنندجمالت را به یکدیگر ربط داده، تعیین»

ه قرار داد. موردتوج« شناسیعنوان خواهر زبانشناسی بهنشانه»توان ابعاد بصری گفتمان را هم با توجه به تحلیلی می
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ت. شتری پیدا کرده اسای یا چندوجهی ضرورت بیوتحلیل بین رسانهای تجزیهاین امر در دوران ارتباطات چندرسانه
 ایماواشاره، حرکات»های غیرکالمی مانند کنند و انواع گوناگونی از کنشتنهایی عمل نمیدر گفتمان شفاهی، آواها به

مثابه در معنای سخن تأثیر دارند و باید به« صورت، طرز قرارگرفتن بدن، فاصله سخنگویان، تشویق، خنده و امثال آن
طی مورد تحلیل قرار گیرند. خشم تنها در انتخاب لغات یا بلندی صدا، آهنگ و زیروبمی بخشی از کل رخداد ارتبا

 (.      7983دایک، شود )ونای عصبانی نیز ظاهر میآلود یا در چهرهکند، بلکه در حرکات خشماصوات نمود پیدا نمی
       

 گرا. تحلیل گفتمان نقش06-1
مطالعه چگونگی استفاده از زبان بر اساس کارکردهای آن دارد. یعنی از سطح  در این رویکرد تحلیل گفتمان تأکید بر

« بین فردی تبادل اندیشه و ارتباط»عنوان ابزار ارتباطی برای ای زبان به سطح توجه به زبان بهگرایی و نظام نشانهصورت
ها، بندها یا سایر ها، جملهتیب واژهتر»(. تحلیل گفتمان با دستور زبان در اشکالی مانند 7985رود )آقاگل زاده، می

گیرد. در سطحی باالتر چگونگی تأثیرپذیری شکل با رویکرد کاربرد و ایجاد معنا صورت می« های جملهخصوصیت
های پیرامونی موردتوجه قرار خواهد گرفت. در رویکرد گفتمانی به دستور زبان، های متن یا گفتگو ازجملهجمله

امری نسبی است. برای نمونه جمله مجزایی که فقط از یک فعل تشکیل « هابودن جمله ریبودن و دستوساختخوش»
تنها غیردستوری است، بلکه تا حدی غیرقابل فهم نیز هست. اما اگر این جمله بخشی از زنجیره گفتمانی شود، نهمی

ی ارات در یک جمله اختیاری یا دلبخواهتواند کامالً طبیعی باشد. ترتیب لغات یا عبها باشد، ناکامل بودن آن میجمله
ی های گوناگونی داشته باشد. در بسیارتواند کارکردها یا نقشنیست. هر جمله نسبت به سایر جمالت در گفتمان می

ده ششناخته« اطالعات کهنه»عنوان دارد که برای گیرنده بهها نخستین گروه اسمی هر جمله، اغلب اطالعاتی را زبان
ه تواند با توجه بهای بعدی جمله اغلب باید اطالعات نو یا جدید داشته باشند. ترتیب کلمات میخشاست. اما ب

 (.7983دایک، موردتوجه قرار گیرد )ون« های مختلفتقابل، تأکید یا انتخابی از میان گزینه»کارکردهای دیگری چون 
 هایی از جمالت و کلها یا زنجیرههومی کلمات، جملهیعنی معناهای انتزاعی و مف« سطح معنا»در تحلیل تأکید بر      

شناسان شناسان و رواننامند. زبانمی« معنایی بازنمایی»شناسان اغلب این معانی انتزاعی گفتمان را گفتمان است. زبان
وسیله هباعتقاد دارند که گفتمان در خود واجد معنا نیست بلکه معنا « نسبت به معنا رویکردی تجربی»شناختی با 

ت. یعنی اس« فهم، درک مطلب یا تفسیر»شود. فرایند نسبت دادن معنا همان کاربران زبان به گفتمان نسبت داده می
شناسان اعتقاد دارند که این معناها، مشترک و اجتماعی شود. برخی جامعهاغلب به ذهن کاربران زبان مربوط می« معنا»

 های اجتماعی در ساختارهای اجتماعیذهن مربوط کرد؛ بلکه باید به تعامل یا گروهها را تا این حد به هستند و نباید آن
 مربوط شوند. 

های های مختلف، الگوی تک نقش مانند سخنرانیدر تحلیل ژانرها عالوه بر الگوهای مورداشاره باوجود نقش     
های توان به سخنرانیا ژانر تک نقشی میتوان موردتوجه قرار داد. از نمونه رویدادهای کالمی بطرفه را هم مییک

به « جمگفتمان منس»ها یک تحلیل است. در تحلیلمذهبی یا انگیزشی اشاره کرد که با توجه به هدف سخنرانی قابل
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بستگی دارد که مخاطبان با آن در جهان  های ذهنی و بینافردیوارههای بافتی، طرحمیزان وابستگی آن به واقعیت
 (.7939، 7گی آشنا هستند )ویدوسنفرهن-اجتماعی

د. شناسی یا شناخت نقش عنصر زبانی بوگرای مکتب پراگ در زمینه واجشناسان نقشنخستین تالش مؤثر زبان     
 تضاد و تقابل میان»، «های متمایزکنندهمشخصه»، «تقابل نقش»توان به ازجمله موارد موردمطالعه در این رویکرد می

، «اییمفاهیم صورت زیربن»، «نشانی یک واجنشاندار بودن در مقابل بی»، «ر ارتباط با تقابل واجیبارنقش د»، «هاصدا
شاره ا« های تکیه، نواخت، کشیدن و دیگر عوامل اثرگذار در یکپارچگی آواییمشخصه»، «نقش مرزنمایی یا عاطفی»

دن تکیه، کشی»و اغلب با « الت خاصیاحساس یا ح»کننده های داللتکرد. منظور از نقش عاطفی تأکید بر شاخص
ه بیشتر شان نیستند؛ بلکها دارای معنی اصلی یا واژگانیبافتی، واژه است. در چنین موقعیت« صدا یا زیروبمی در صدا

بیانگر احساس یا حالت گوینده نسبت به شخص یا چیز خاصی هستند. با توجه به وجود تنوع استفاده افراد مختلف 
ر های زبان به نقش عاطفی در کناهای مختلف، باید در توصیف ساختهای آوایی در بافتانواع ظرفیتدر استفاده از 

ونگی چگ»توان به گرای مکتب پراگ میشناسی نقشنقش توصیفی توجه داشت. از دیگر موارد مورد تأکید زبان
ها های سازنده آننهاد و گزاره بخشهای زبان و همچنین میزان بار معنایی جمله گیری مفاهیم در درون ساختشکل

ها تأکید کردند که هر واژه در هر بافت خاص معنای خاصی خواهد اشاره کرد. آن« شناختیگرایانه و رواناز دید نقش
 اطالعات نو و»تحت تأثیر عواملی چون « نشان جملهصورت بی»داشت. این رویکرد همچنین بر این باور است که 

تغییر خواهد بود. یعنی عنصری قابل« سازیمجهول»، «ساخت شبه اسنادی»، «ساخت اسنادی»، «یسازبرجسته»، «کهنه
گراها بر حالت چندنقشی تواند کهنه باشد. درمجموع نقشکه در یک جمله تازه یا جدید است در جمله دیگری می

أکید دارند هم ت« ترغیبی»و « عیاجتما»، «احساسی یا عاطفی»بودن زبان یعنی عالوه بر نقش توصیفی، بر نقش بیان 
 (.7985زاده، )آقاگل

گرایی بر قیاس متن و برخالف رویه قبل از جزء به کل رسیدن است. به این معنا که زبان رویکرد دیگر نقش     
ری ارگیکهایی انتزاعی هستند که از طریق بههای زبانی واقعیتای کلی و نظامی در هم بافته است. بنابراین متنطبقه

ند. بر این شوای از گفتارهای مربوط به زبانی خاص استنتاج میپذیر بر تودهقضایا و نظرات منطقی سودمند و آزمون
ید. بدین آهای زبانی از راه تحلیل یا تجزیه نقشی به دست میای متناساس، نظام روابط ساختی زبان از تجزیه طبقه

شود و این کار تا تجزیه کامل و مشخص شدن عناصر بنیادین زیه میتر تجهای کوچکمنوال که هر بار متن به بخش
علت پیچیدگی و انتزاعی و ریاضی گونه بودن آن، استفاده از یابد. برخی از پژوهشگران بهناپذیر زبان ادامه میو تجزیه

 (.7985زاده، دانند )آقاگلهای طبیعی بسیار دشوار میآن را برای تحلیل زبان
های زبان در زمینه فرهنگی مورداستفاده است. در گرایی، تأکید بر تعیین نقشدیگر از رویکردهای نقشدر یکی      

نای گیرد. درواقع معتحلیل صورت می« ادبی»و « هدایت محیط»، «کاربردشناختی»این رویکرد اغلب زبان در سه نقش 
بر بررسی  «تحلیل بافتی»قعیت خاص است. تک کلمات نیست بلکه در نقش آن کلمات در عبارت در موعبارت در تک

 زبان بر پایه بافت موقعیت با متن زبانی موردنظر تأکید دارد.   

                                                           
1. H. G. Widdowson  
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 . تحلیل گفتمان انتقادی 06-8
عناها در به مطالعه کاربرد زبان و م« سیاسی-اجتماعی»تحلیل گفتمان انتقادی یا تحلیل انتقادی گفتمان یک رویکرد 

-های زبانهمؤلف»با استفاده از « مفاهیم ایدئولوژیکی و عقیدتی درون متن»دنبال کشف طورکلی به زبان است که به
فرهنگی  –ای از قراردادهای اجتماعی ای از کردار اجتماعی یا مجموعهگونه« گفتمان»است. در این دیدگاه « شناختی

شناسی، عواملی یکرد از زبان(. در این رو7939ای خاص و تسلط بر آن است )ویدوسن، برای درک حقیقت به شیوه
ن ها اثر دارند یا متدر متن« نهادهای اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیکی»، «روابط قدرت و سلطه»، «زمینه تاریخی»چون 

ای شفاف برای دیدن حقایق نیست، بلکه شیشه ماتی است کنند. در این رویکرد زبان آیینهو معانی جدیدی را ایجاد می
، فرهنگ»کند. در این فرایند، نهادهای دارای قدرت های آشکار و پنهان اجتماعی تحریف میط قدرتکه حقایق را توس

ها اغلب با کمک نهادهای اجتماعی و ضمن برخورداری از سازند. این گفتمانها را میگفتمان« اجتماعی و سیاسی
کنند. امری طبیعی را فراهم می عنوانو به« پذیرش عمومی بدون مقاومت»زمینه « ایدئولوژی و اهداف خاص»

« گیرندیمکنند یا تصمیم اندیشند، قضاوت میمی»کنند که آزادانه و به اختیار خود دیگر افراد هدف احساس میعبارتبه
« ای خاصدهنده و القاء کننده فرهنگ و ایدئولوژی خاص در میان گروه یا جامعهشکل»ها اما در عمل این گفتمان

ن راستا دیکتاتورها در بعد داخلی و استعمارگران نوین در بعد خارجی کشورها برای سلطه بر جامعه و هستند. در ای
قش کنند. نجغرافیای موردنظر و اعمال سلطه از ابزار زبان برای همسو کردن و متقاعد کردن افکار عمومی استفاده می

ها ن تحلیلکنند. ایهایی است که این نقش را ایفا میپژوهشگر انتقادی در این شرایط برداشتن پرده از صورت ظاهر متن
 (. 7988زاده، صورت گیرد )حسین 71-76تواند با توجه به محورهای تحلیلی به شرح جدول می

 ها در تحلیل گفتمان انتقادی . محورهای تحلیل یافته01-06جدول 

 توضیح محورها ردیف
 کنده گفتمان و ایجاد هویتی متعادل  برقرارکردن رابطه بین عناصر پرا بندیمفصل 7
  های داخل گفتمان و ارائه معنا و هویت به آنکننده دیگر نشانهاستفاده از نشانه جذب دال مرکزی 2
 های شناور، سرگردان و بدون هویت و معنا در حوزه گفتمانی دال عناصر 9
 چارچوب یک گفتمان  عناصر بیرون آمده از حوزه گفتمانی و قرارگرفته در هالحظه 4
 تعیین محدوده معانی بالقوه در بیرون منظومه گفتمانی   حوزه گفتمانی 5
 حوادث حاصل از رشد خصومت، ضدیت و تکثر در جامعه بدون قابلیت نمادپردازی در نظم گفتمانی تضاد 6
 ها و تثبیت موقت معنای یک نشانه در گفتمان هویت بخشی به نشانه انسداد و توقف 1
 های دیگر و عامل هویت بخشی آن تمایز یک پدیده از پدیده تمایزسازی 8
 در گفتمان سیاسی آمریکا شده به کارگزاران اجتماعی در یک گفتمان مانند هژمونی سلطههویت داده استیال 3
 دپوست و غیر سفیدپوست پوستان با سفیها و تکثرها مانند گفتمان سیاهها با تفاوتهماهنگی بین دال تفاوت هماهنگ 71

عنوان جزئی از روند مبارزه اجتماعی در ظرف مناسبات قدرت مورد تحلیل در این رویکرد در مواردی گفتمان به      
سلطه، زور، قدرت، مهاجرت، نژادپرستی، »هایی چون توان با نقد بر اساس مقولهها را میگیرد. تحلیل دادهقرار می

-76های انتقادی با رویکردهای نظری به شرح جدول انجام داد. این تحلیل« قومی و غیره تبعیض جنسیتی، نابرابری
 قابل انجام است.  77



  

 

 

 روش پژوهش تحلیل گفتمان ۵۵۲

 ها در تحلیل انتقادی متون  . انواع نظریه00-06جدول 
 توضیح پردازنظریه ردیف

« دم مساواتقدرت جمعی، سلطه و ع»رویکرد پساساختارگرایانه با تأکید بر تبیین نحوه استفاده غیر مشروع از  میشل فوکو 7
 در نوشتار و گفتار موجود در بافت اجتماعی و سیاسی 

 مثابه کردار اجتماعیرویکرد گفتمان به نورمن فرکالف 2
 «واقعیت، بازنمایی و ایدئولوژی»رویکرد تحلیل گفتمان نقادانه در سه سطح  فیسک  9
ای از عوامل عهبا مجمو« هاها و پدیدهفعالیت»فهم بودن کید بر تبیین قابلشناسی گفتمانی با تأرویکرد روان الکال و موف 4

 در بافت کلی آن« کلمات، گفتارها، اعمال و نهادها»مؤثر در درک معنای اجتماعی 
 رویکرد اجتماعی ن شناختی تئو ئی ون دایک 5
 شناسیرویکرد جامعه ن زبان روث وداک 6
 شناسی اجتماعینشانه رویکرد گانتر کرس و ون لیوون 1

د تأکید ها برای تشکیل یک واحهای اتصال بخشبندی بر شیوه، مفصل«الکال و موف»ها با رویکرد در تحلیل یافته     
توان مطالعات فرهنگی را از یک الگوی ارتباطی )تولید/ متن/ مصرف/ رمزگذاری/رمزگشایی( بندی میدارد. با مفصل
معروف  «وقفه یا دال پیرامونی»به « بندیمفصل»تغییر داد. مواضع دارای تفاوت تا زمان « رزمینه محو»به یک مطالعه 

 7-76(.  شکل 7935ارتباط با گفتمان حاضر نیز جای دارند )کوثری و تفرشی، های بیاست. در حوزه گفتمانی نشانه
 دهد. های گفتمانی را نشان میها و نظممدلی انتزاعی از گفتمان

 
 (0495کوثری و تفرشی، های گفتمانی)ها و نظم. مدلی انتزاعی از گفتمان0-06شکل 

برای درک علمی گفتمان، مفهومی کلیدی است؛ زیرا ایدئولوژی « ایدئولوژی»از منظر تحلیل گفتمان انتقادی، مفهوم      
ر جامعه است )فرکالف، و ابزار ایجاد و حفظ روابط نابرابر قدرت د« متضمن بازنمود جهان از دید منافعی خاص»

(. تحلیل گفتمان انتقادی، قصد آشکارسازی نقش کردارهای گفتمانی در حفظ و بقای جهان اجتماعی در آن 59، 7913
دسته از روابط اجتماعی توأم با مناسبات قدرت نابرابر را دارد. هر یک از رویکردها از نقاط قوت و ضعف خاص خود 

  (.7937برخوردار است )محسنی، 



 

 

 ۵۶۱ مرجع پژوهش

 . رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف 06-8-0
 دنبال کرد.  72-76توان به شرح جدول چارچوب فرکالف برای تحلیل یک فرایند ارتباطی را می

 . چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف 02-06جدول 
 توضیح محورها ردیف

مختلف  فراتر از سطوح« ی و انسجام و یکپارچگی سازمانسیستم آوایلغات، گرامر، نحو، »شناختی در قالب تحلیل زبان متن 7
 ها بر هم( )با تأثیر دوجانبه آن« لغوی -های معنایی و گرامریویژگی»با تأکید بر « جمله»

 از طرفی فاصله میان جامعه و فرهنگ و از طرف دیگر فاصله میان گفتمان، زبان و متن  کنش گفتمانی 2

 شده است. گفتمان انتقادی فرکالف نمایش دادهمدل تحلیل  2-76در شکل      

 
 . مدل تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف2-06شکل 

 است.  79-76حاوی نکاتی به شرح جدول « متن، کنش متقابل و زمینه اجتماعی»مثابه گفتمان به
 «متن، کنش متقابل و زمینه اجتماعی»مثابه . گفتمان به04-06جدول 

 توضیح محورها ردیف
 هم و ایجادکننده گفتمان  ای از عناصر مرتبط بهشده از مجموعهمتن دارای یک کلیت ساخته تنم 7
 ای از عوامل بیرونی مؤثر در فرایند تولید و تفسیر آن وابستگی متن یا گفتمان به مجموعه کنش متقابل  2
 ید بر اثرگذاری بیشتر بافت اجتماعی و فرهنگی(تأثیرپذیری متن از شرایط اجتماعی تولید و تفسیر آن )تأک زمینه اجتماعی 9

یری گفتمان از گعنوان بخشی از روند فعالیت اجتماعی و بیانگر چگونگی شکلازنظر فرکالف، توضیح گفتمان به     
 طریق ساختارهای اجتماعی و بیان اثرات آن در بازتولید ساختارها است. 

 
 . رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فیسک06-8-2

موردتوجه قرار  74-76های تحلیل گفتمان بر اساس نظریه گفتمان فیسک، سه سطح به شرح جدول در تحلیل یافته
 گیرد.  می

 (0491. سه سطح تحلیل بر اساس نظریه گفتمان فیسک )کیانی، 00-06جدول 
 توضیح محورها ردیف

 «ات سروصورت، صدا و امثال آنظاهر، محیط، رفتار، گفتار، حرک»رمزهای اجتماعی مانند  واقعیت 7
 «روایت، کشمکش، شخصیت، گفتگو، زمان، مکان و امثال آن»رمزهای فنی مانند  بازنمایی 2
 های انسجام و مقبولیت اجتماعیقرار دادن عناصر سطوح اول و دوم در مقوله سطح ایدئولوژیک 9



  

 

 

 روش پژوهش تحلیل گفتمان ۵۶۸

ازنمایی و ایدئولوژی در یکدیگر ادغام شوند و به شود که واقعیت و انواع بازنظر فیسک معنا زمانی ایجاد می     
نحوی منسجم و ظاهرًا طبیعی به وحدت برسند. فیسک رمزها را دارای ساختارهای سلسله مراتبی با امکان تحلیل در 

داند. سطح اول توصیفی و سطح دوم تفسیری )همان می« فنی، اجتماعی و ایدئولوژیکی»سه سطح بر اساس رمزهای 
 اعی رمزها( و سطح سوم یا رمزهای ایدئولوژیک دارای رویکرد تبیینی است. معنای اجتم

 
 . رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی الکال و موف06-8-4

شناسی نروا»شده در شناسی اجتماعی، به مسائل کمتر پرداختهشناسی گفتمانی باوجود همپوشانی زیاد با روانروان
مطالعه در قلمرو ساختارها و راهبردهای ویژه گفتمان، از منظر تحلیل گفتمان قابلپردازد. این مسائل می« اجتماعی زبان

گفتمانی حول محور زبان و با توجه به ماهیت اجتماعی با علم هرمنوتیک در چارچوب مطالعه زبانی شناسیاست. روان
به « هاهویت، ادراکات و انگیزه شناخت، عاطفه، باورها،»شناختی مانند های روانهای مختلف در فهم پدیدهو از راه

سازی و اجرای شناختی در هدایت و پیشبرد فرضیههای روانکند. در این رویکرد چارچوبفهم گفتمان کمک می
تی در شناخهای روانشناسی گفتمانی چارچوبی برای فهم پدیدهموضوعات پژوهش تحلیل گفتمان نقش دارند. روان

ای عناصر زبانی و واحدهای (. در این مسیر بامطالعه نظام فرا جمله7932کندری، بستر فرهنگی و اجتماعی است )اس
رد. در یک گیهای اجتماعی موردبررسی قرار میای یا متون نوشتاری، کاربرد زبان در زمینهزبانی نظیر تبادالت مکالمه

رکزی خاص بر چرایی و چگونگی شود و در گام دوم تمتر ازجمله تعریف میگام با بررسی و تحلیل، واحدهای بزرگ
گیرد. در گام اول به ساختار یا شکل و صورت متن و در گام دوم به کارکرد متن توجه استفاده از زبان صورت می

های مختلف شود اما در دومی جنبهتر ازجمله تحلیل و بررسی میشود. در اولی، واحد مشخصی از زبان و بزرگمی
ا کاربرد زبان بمرکز روی کارکردهای واحدهای زبانی ازجمله رفتار و مقاصد مردم در چگونگی استفاده از زبان با ت

 (. 7913گیرد )بهرام پور، موردتوجه قرار می« اجتماعی، فرهنگی و موقعیتی»توجه به معانی 
 

 . رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی ون دایک 06-8-0
 کند. مطرح می 75-76شرح جدول  ها بهون دایک چهار محور متمایز را در تحلیل یافته

 دایک ها با رویکرد ون. محورهای تحلیل یافته05-06جدول 
 توضیح محورها ردیف

 عیار مستقل عنوان گفتمان تمامای بهبررسی یک پیام رسانه استقالل پیام 7
 . توان در کنار آن استفاده کردرا هم می کمّیالبته معیارهای  های کیفیتشریح داده 2
 جای شمارش و مقادیر آماری تأکید بر معناشناسی کاربردی به ساختارهای معناشناختی 9
 ای شناسی و دیگر علل زمینههای زبانتلفیق ساختارهای زبانی با بحث تحلیل تلفیقی 4

 

 

 

 



 

 

 ۵۶۲ مرجع پژوهش

 . ارزیابی کیفیت پژوهش تحلیل گفتمان06-9
مان شده در طول تحلیل گفتآوریهای جمعروش با داده گفتمان یا تحلیل انتقادی یک مسئله تفسیری است. در این

های لها بستگی دارد. حتی بهترین تحلیمشکلی وجود ندارد. روایی و پایایی این نوع پژوهش به تحلیل منطقی یافته
ای برای ساختارشکنی مطالب هستند. اعتبار تحلیل گفتمان به کیفیت قدرت نطق و بیان وابسته یافته، سوژهساخت

، هایی ناهماهنگ از تحلیلهای ارزیابی اعتبار تحلیل گفتمان توجه به انسجام آن است. وجود بخشاست. یکی از راه
دهد. شاخص دیگر تعیین میزان سودمندی آن تحلیل است که احتمال پذیرش تحلیل از سوی خوانندگان را کاهش می

ا ه(. برای باالرفتن اعتبار تحلیل یافته7939ورگنسن و فیلیپس، شود )یهای جدید و کارآمد تأکید میدر آن بر ارائه تبیین
 توجه داشت.  76-76توان به مواردی به شرح جدول در تحلیل گفتمان می

 . محورهای اثرگذار در اعتبار نتایج تحلیل گفتمان 06-06جدول 
 توضیح محورها ردیف

 «ن یا گفتار واحدمت»ها به نگاه و برداشت متفاوت انواع انسان تفاوت نگاه 7
 وجود احتمال خطا در خواندن یا برداشت و تفسیر از متن خواندن صحیح 2
 نگرانه به معنای متن )معنایی فراتر از طاهر متن(لزوم نگاه کل نگری متنکل 9
 ها طرف نبودن متنخنثی یا بی بار ایدئولوژی 4
 گفتمانی دارای تمامی حقیقت نیست. در هر گفتمانی حقیقت نهفته است اما هیچ تهدید حقیقت 5
 دلیل معنای اجتماعی و ایدئولوژیکاثر نحو یا دستور زبان در معنای متن یا گفتمان به اثرگذاری نحو 6
 اثرپذیری معنای گفتمان از بافت یا زمینه اجتماعی و فرهنگی اثرگذاری زمینه 1
 و موقعیت خاص نقش خالق متن و موقعیت آن در زمینه اثرپذیری از خالق 8
 ارتباط هر متن به یک منبع قدرت یا اقتدار ربط به منبع قدرت 3
 برخورداری هر گفتمان از سطوح و انواع خاص سطوح گفتمان 71
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 اهداف فصل:

هدف ها

 هدف کلی: آشنایی با فرایند اجرای انواع پژوهش ترکیبی  

 اهداف یادگیری
 م و انواع پژوهش ترکیبی   آشنایی با مفهو 
 گیری در پژوهش ترکیبیآشنایی با مالحظات نمونه 

 آوری داده در پژوهش ترکیبیآشنایی با مالحظات جمع 

 ها در پژوهش ترکیبی    آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۵۶۸ مرجع پژوهش

 مقدمه

ر روش دشده است. در این فصل به معرفی انواع مسیرهای اجرا پژوهش ترکیبی از مسیرهای اجرای متفاوتی تشکیل
 پژوهش ترکیبی پرداخته خواهد شد. 

 
 . مفهوم روش پژوهش ترکیبی01-0

 آوریعجم حالت این در دارد. تأکید مطالعه یک در کیفی و کمّی هایداده آوریجمع هایروش ترکیب بر ترکیبی روش 
 و کمّی» هایداده آوریمعج زمان،هم ترکیبی طرح در باشد. «متوالی یا زمانهم» اصلی شکل دو به تواندمی هاداده

 استفاده زمانهم طوربه کیفی و کمّی روش دو هر از که معنا این به شوند؛می اجرا و طراحی زمانهم طوربه «کیفی
  د.ش خواهد اجرا و طراحی آن برعکس یا کیفی سپس و کمّی داده آوریجمع ابتدا متوالی، ترکیبی طرح در شود.می

 «استقرایی و قیاسی» دسته دو به استدالل منطق اساس بر متوالی و زمانهم ترکیبی هایطرح دیگری بندیدسته در     
 شدهعیینت پیش از نظری چهارچوب تعیین با ایفرضیه -قیاسی رویکرد اتخاذ به قیاسی هایطرح شوند.می تقسیم

 و محور داده رویکرد استقرایی، هایحطر در است. کمّی هایروش  بر تأکید با آزمایی نظریه هاآن هدف و پردازندمی
 بعادا کامل فهم و توصیف» ترکیبی روش اهداف ترینمهم از است. کیفی هایروش بر تأکید با سازینظریه هدف

 را کیفی و کمّی رویکردهای عناصر پژوهشگران ترکیبی، پژوهش روش در بنابراین است. «موضوع پیچیده و چندگانه
 ها،ینیبجهان» ازجمله پژوهش مراحل کلیه در تواندمی ترکیب این کنند.می ترکیب هم با پدیده عمیق درک منظوربه

 ،آمیخته» چون هم دیگری مختلفی عناوین با روش این گیرد. صورت «نتایج تفسیر و تحلیل و دادها آوریجمع
   شود.می دیده مختلف منابع در «آن امثال و همسوسازی کیفی، و کمّی تنیده،درهم

  
 رایند اجرای پژوهش ترکیبی  . ف01-2

 وجود دارد.  7-71برای اجرای پژوهش ترکیبی فرایندی به شرح جدول 
 . فرایند اجرای پژوهش ترکیبی0-01جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 بیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش و مشخص کردن نوع پژوهش ترکیبی طراحی پژوهش 7
 ساس نوع پژوهش ترکیبی منتخب گیری بر انمونه گیرینمونه 2
 شده در روش پژوهش ترکیبیزمانی مشخصها با توجه به اولویت یا همآوری دادهجمع هاآوری دادهجمع 9
 شدهبا توجه به نوع پژوهش ترکیبی انتخاب هاتحلیل یافته 4
 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

دارد.  شده بستگیطور کامل به نوع پژوهش ترکیبی انتخاباب هر یک از مراحل اجرای پژوهش ترکیبی بهانتخ      
برای  خوبی بشناسد و شرایط الزمبنابراین پژوهشگر در صورت استفاده از روش پژوهش ترکیبی باید انواع آن را به

 خوبی درک کند. ها را بهاستفاده از هر یک از آن
 



  

 

 

۵۶۵ 
 های پژوهش ترکیبیروش

 ترکیبی پژوهش روشها یا مسیر اجرا در رح. انواع ط01-4
  (.2119 ،7کرسول) است شده معرفی 2-71 جدول در ترکیبی پژوهش در بندیاولویت و ترکیب هایشاخص ترینمهم

   ترکیبی پژوهش در بندیاولویت و ترکیب هایشاخص ترینمهم .2-01 جدول
 توضیح هاشاخص ردیف

 زمانهم انجام .7 بندیزمان 7
  کمّی با شروع ب( کیفی، با شروع الف( شامل: ترتیبی جامان .2

 برابر وزن .7 تأکید 2
 کمّی بر تأکید ب( کیفی، بر تأکید الف( شامل: نابرابر وزن .2

 نحوه 9
 ترکیب

  تفسیر در هاداده ادغام ب( تحلیل، در هاداده ادغام الف( شامل: هاداده ادغام .7
 کیفی سمتبه کمّی هدایت ب( ،کمّی اساس بر کیفی الف( شامل: هاداده اتصال .2
  کمّی طرح یک در کیفی داده جاسازی ب( کیفی، طرح یک در کمّی داده جاسازی الف( شامل هاداده جاسازی .9

 از ادهاستف توالی و کیفی و کمّی روش اهمیت یا اولویت میزان به هابندیدسته این از یک هر اولویت و انتخاب     
 اینکه یا کند آوریجمع زمانهم طوربه را کیفی و کمّی هایداده تواندمی زمانی ازنظر پژوهشگر دارد. بستگی هاآن
 دارد. ژوهشپ هدف به بستگی انتخاب این بپردازد. دیگری آوریجمع به سپس و کند گردآوری ابتدا را یکی توالی،به

 ابعاد ات شوندمی آوریجمع کیفی هایداده سپس و کّمی هایداده ابتدا باشد، ایپدیده تبیین دنبالبه پژوهشگر اگر
 گیریاندازه زاراب ابتدا باشد، کمّی متغیرهای مشاهده هدف کهدرصورتی شود. آشکار بیشتری تفصیل با پدیده مختلف

 د.ش واهدخ آوریجمع کمّی هایداده شده،ساخته ابزار از استفاده با سپس شود.می ساخته کیفی هایداده آوریجمع با
 واهدخ آوریجمع زمانهم را کیفی و کمّی هایداده ببرد، پی نامعین موقعیت به بهتری نحو به بخواهد پژوهشگر اگر

  کرد. تقسیم 9-71 جدول شرح به اصلی دسته سه به توانمی را هاداده ترکیب نحوه هایروش انواع کرد.
  هاداده ترکیب هایروش انواع .4-01 جدول

 توضیح اعانو ردیف
  پژوهش دو هایداده از گیرینتیجه سپس و کمّی و کیفی پژوهش انجام ادغام 7
 گیرینتیجه درنهایت و کیفی سپس ،کمّی ابتدا اتصال 2
 گیرینتیجه درنهایت و برعکس یا کیفی پژوهش از بخشی عنوانبه کمّی هایداده جاسازی یا ایالنه 9

 استفاده کرد. 7-71توان از شکل های ترکیبی میبرای درک بیشتر انواع روش     
 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Creswell  
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 هاهای ترکیب داده. انواع روش0-01شکل 
تبیینی متوالی، اکتشافی متوالی، همسوسازی »ها چهار نوع طرح های ممکن ترکیب دادهبرمبنای انواع روش     
 اجرا خواهد بود.  قابل 4-71شرح جدول  در روش ترکیبی به 7«زمانزمان و جاسازی همهم

  ترکیبی پژوهش هایطرح انواع .0-01 جدول

 توضیح انواع ردیف
  کیفی هایداده تحلیل و آوریجمع سپس و کمّی هایداده تحلیل و آوریجمع ابتدا با ایدومرحله متوالی تبیینی 7
 کمّی هایداده تحلیل و گردآوری سپس و کیفی هایادهد تحلیل و آوریجمع ابتدا با ایدومرحله متوالی اکتشافی 2
  کیفی و کمّی هایداده زمانهم تحلیل و آوریجمع با ایمرحله یک زمانهم همسوسازی 9
 دیگری( درون در روش )یک کیفی و کمّی هایداده زمانهم تحلیل و آوریجمع با ایمرحله یک زمانهم جاسازی 4

 
 لی. طرح تبیینی متوا01-0

 تحلیل و آوریجمع نخست مرحله در شود.می انجام مرحله دو طی که است ترکیبی هایطرح ترینرایجاین طرح از 
 تایجن تفسیر و تشریح برای اغلب گیرد.می صورت کیفی هایداده تحلیل و آوریجمع دوم مرحله در و کمّی هایداده
   است. شدهداده نشان متوالی تبیینی طرح فرایند 2-71 شکل در شود.می استفاده کیفی تحلیل و آوریجمع از کمّی

 
 . فرایند طرح تبیینی متوالی 2-01شکل 

 
 
 
 
 

                                                           
1. Sequential explanatory, Sequential exploratory, Concurrent triangulation and Concurrent embedded  

جمع آوری

داده های کمی

تحلیل 

داده های کمی

جمع آوری 

داده های کیفی

تحلیل 

داده های کیفی 

 ادغام کمی نتایج کیفی

 کمی کیفی نتایج

 کیفی             نتایج

 اتصال

 کمی اینهال
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 . طرح اکتشافی متوالی 01-5

 تحلیل و آوریجمع دوم، مرحله در و کیفی هایداده تحلیل و آوریجمع اول، مرحله در که است ایدومرحله طرحی
 طرح 9-71 شکل است. مناسب ابزار تولید و متفاوت هاینمونه با هاییافتهتعمیم برای گیرد.می صورت کمّی هایداده

 دهد.می نشان را متوالی اکتشافی

 
  متوالی اکتشافی طرح .4-01 شکل

 

 )موازی( زمانهم همسوسازی طرح .01-6
 هاداده تحلیل ها،داده نتایج مقایسه با که است کیفی و کّمی هایداده زمانهم آوریجمع شامل و ایمرحله یک طرحی
 رخ ینهای تفسیر یا تحلیل مرحله از ادغام و شودمی انجام هم کنار در کمّی و کیفی هایروش مطالعه گیرد.می صورت

  دهد.می نشان را زمانهم همسوسازی طرح 4-71 شکل دهد.می
 
 

 

 
 

 زمان. طرح همسوسازی هم0-01شکل 
 زمانهم ازیجاس یا ایالنه طرح .01-1

 دیگری و غالب هاروش از یکیآن در است. کیفی و کمّی هایداده زمانهم آوریجمع شامل و ایمرحله یک طرحی
 ختلفم هایگروه مطالعه برای و گیریاندازهغیرقابل کّمی مطالعه از هاییجنبه برای است گرفته جای یا النه آن دل در
 سهجل یا پرسشنامه یک در نمونه برای است. مناسب متفاوت و فرعی سؤاالت بررسی برای و متفاوت سطوح و

  دهد.می نشان را زمانهم ایالنه طرح 5-71 شکل شود.می استفاده هم هاداده دیگر نوع از مصاحبه
 
 
 
 
 

 زمانای هم. طرح جاسازی یا النه5-01شکل 
 

 

جمع آوری

داده های کیفی

تحلیل 

داده های کیفی

جمع آوری 

داده های کمی

تحلیل 

داده های کمی 

 کمی کیفی

 تفسیر بر اساس = کیفی + کمی

 کمی            

 کیفی            

 تفسیر بر اساس کمی )کیفی(

 تفسیر بر اساس کیفی )کمی(

 کیفی

 کمی



 

 

 ۵۶۴ مرجع پژوهش

 ترکیبی پژوهش های.  ویژگی01-8
 ایموعهمج یا منفرد مطالعه یک در کیفی و کمّی هایداده تفسیر و تحلیل آوری،جمع شامل ترکیبی پژوهش هایروش

  است. شدهمعرفی 5-71 جدول در ترکیبی پژوهش کاربرد موارد از است. بنیانی ایپدیده بررسی دنبال به مطالعات از

 پژوهشی روش کاربرد موارد .5-01 جدول
 موارد ردیف

 ها دارد.آوری دادههای جمعهای اکتشافی برای توسعه روشبه پژوهش موضوعی جدید که نیاز 7
 ای پیچیده که نیاز به مطالعه عمیق چندالیه و چندبخشی برای گسترش نظریه و یا به حداکثر رساندن تفسیر و درک دارد.پدیده 2
 ای قدیمیروشی ابتکاری برای بررسی مسئله 9
 برداری، مشارکت و نمونهروشی برای افزایش کاربرد مطالعه 4
 ها و مداخالتحلهای مطالعه یا راهروشی برای ارزیابی صحت سؤاالت، دستورالعمل 5
 های متناقضوفصل یافتهروشی ابتکاری برای حل 6
 پیوند اهداف به محتوی مطالعه )پژوهش(   1

 مورداستفاده جاری شرایط از بخشی 6-17 جدول در کند. پیدا انعکاس مطالعه طرح و اهداف در باید مطالعه منطق 
  است. شدهداده پیوند مطالعه بنیادی محتوی به ترکیبی پژوهش روش اهداف توصیف برای

  ترکیبی پژوهش از استفاده برای اهداف انواع .6-01 جدول
 توضیح انواع ردیف

  درک و تفسیر ارتقا، منظوربه مشابه ایپدیده گیریاندازه برای متفاوت هایروش نگری زاویه چند 7
 هانمونه کاربرد یا مداخالت ها،دستورالعمل دیگر، ابزارهای توسعه به کمک برای روش یک از حاصل نتایج توسعه 2
  همگرا شواهد آوردن دستبه هدف با متفاوت ابعاد بررسی برای مختلفی هایروش  تکمیلی 9
   متفاوت اطالعات آوردن دستبه هدف با تمتفاو هایجنبه بررسی برای مختلف هایروش آغاز 4
  مطالعه حوزه گسترش برای متفاوت هایپدیده بررسی گسترش 5

 
 ترکیبی پژوهش روش در گیرینمونه مالحظات .01-9 

  کرد. مرور 1-71 جدول در توانمی را ترکیبی هایپژوهش در گیرینمونه راهبردهای انواع   

  ترکیبی پژوهش در گیرینهنمو مالحظات انواع .1-01 جدول
 توضیح انواع ردیف

  کمّی و کیفی مراحل در مشابه کنندگانشرکت  مشابه نمونه 7
  مشابه کنندگانشرکت با کمّی و کیفی مطالعه مراحل برای متفاوت هاینمونه زمان()هم موازی نمونه 2
 فیاضا مطالعه در مشارکت نمونه کل از ایزیرمجموعه ایالنه نمونه 9
  مختلف سطوح از نمونه چند یا دو سطحی چند نمونه 4
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 های پژوهش ترکیبیروش

 ترکیبی پژوهش در هایافته تحلیلمالحظات  . 01-01

-71 دولج شرح به ترکیبی روش در تحلیلی الگوهای از برخی است. مهم ترکیبی روش در هاتحلیل ادغام چگونگی 
  است. شدهمعرفی 8

  ترکیبی پژوهش در تحلیل الگوهای انواع .8-01 جدول 
 توضیح انواع ردیف

  کمّی هایداده تحلیل عوامل و باز هایپاسخ از موضوعی وتحلیلتجزیه هاداده کاهش 7
 عددی کدهای به کیفی هایداده تبدیل یا روایتی کدهای به کمّی هایداده تبدیل هاداده انتقال 2
 کیفی گیریندازها هایداده با کمّی هایداده ارتباط هاداده ارتباط 9
 جدید متغیرهای ایجاد برای کیفی و کمّی هایداده ترکیب هاداده تثبیت 4
  هایافته مقایسه اما جداگانه وتحلیلتجزیه هاداده مقایسه 5

 منفرد یپژوهش مطالعه یک در کیفی یا کمّی مفاهیم یا هاداده ها،روش از ترکیبی از پژوهشگر ترکیبی، پژوهش در     
 برای درپیپی یا زمانهم تواندمی پژوهش کیفی و کمّی هایبخش کند.می استفاده مرتبط مطالعات از ایمجموعه در یا

 شود. هدایت مرتبط سؤاالت از ایمجموعه یا پژوهش سؤال به پاسخ
  

 . مالحظات انتخاب روش ترکیبی01-00
این  توانند یکی از، باید دقت کنند که تنها میخواهند از روش پژوهش ترکیبی استفاده کنندپژوهشگرانی که می

تر پذیر و سادهها در یک چارچوب منطقی، کنترلشود که پروژه آنکارگیرند. این امر موجب میهای پژوهشی را بهطرح
موضوع پژوهش، »های آمیخته را برگزیند، باید ارزیابی خواهد یکی از طرحاجرا شود. هر پژوهشگر زمانی که می

سؤاالت کلیدی برای انتخاب بهترین  3-71را موردتوجه قرار دهد. در جدول « فردی و منابع در دسترس تخصص
 شده است.طرح پژوهش ترکیبی معرفی

 منظور انتخاب بهترین طرح پژوهش ترکیبیگیری به. سؤاالت کلیدی برای تصمیم9-01جدول 
 ترپاسخ جزئی پاسخ مقدماتی گیریسؤال برای تصمیم ردیف

  زمانهم .7 ها؟آوری دادهانتخاب زمان جمع 7
 کیفی در ابتدا .7 ترتیبی .2

 در ابتدا کمّی .2
  وزن یکسان .7 ها؟ انتخاب اولویت و وزن داده 2

 های کیفیتأکید بر روش .7 وزن متفاوت .2
  کمّیهای تأکید بر روش .2

  یکمّساخت بر اساس داده  .7 هاارتباط داده .7 ها؟انتخاب نحوه ترکیب داده 9
 های کیفیبه سمت داده کمّیهای هدایت داده .2

 در یک طرح کیفی  کمّیهای جاسازی داده .7 ها جاسازی داده .2
  کّمیهای کیفی در یک طرح جاسازی داده .2

 جاسازی نتایج در طی فرآیند تحلیل  .7 هاادغام داده .9
 ادغام نتایج در طی فرایند توصیفی  .2



 

 

 ۵7۱ مرجع پژوهش

های کیفی طور کیفی تحلیل شوند و یا انتقال دادهتوانند بههای توصیفی که میبه درون داده کمّیهای انتقال داده      
شوند. پژوهشگر باید در ابتدای پژوهش، دلیل خود را مبنی بر صورت آماری ارائه میکه به کمّیهای به درون داده

یزی دنبال چه چوش ترکیبی موردنظر بهاستفاده از روش پژوهش ترکیبی روشن کند و مشخص نماید که از طرح ر
 است. 
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 ی: آشنایی با روش پژوهش در مطالعات تطبیقی  هدف کل

 اهداف یادگیری
  آشنایی با مفهوم و انواع پژوهش تطبیقی 
 گیری در پژوهش تطبیقی آشنایی با مالحظات نمونه 

 آوری داده در پژوهش تطبیقیآشنایی با مالحظات جمع 

 ها در پژوهش تطبیقی آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۵7۲ مرجع پژوهش

 مقدمه

تطبیق رویکردی مطالعاتی با مراحل مختلف است که مقایسه یکی از اجزا و محور کلیدی آن است. در این فصل به 
 شد. معرفی پژوهش تطبیقی و انواع مسیرهای اجرای پژوهشی در این نوع مطالعات پرداخته خواهد 

 
 . مفهوم پژوهش تطبیقی08-0

«  یسهجلوه و اعتبار مقا»در عنوان پژوهشی خود، در تالش برای ایجاد « تطبیق»پژوهشگران متعددی با استفاده از واژه 
ات تطبیقی، هایی دارد. در مطالعبا مقایسه تفاوت« روش تطبیق»ها باید توجه داشته باشند که کار خود هستند. البته آندر 

نیست بلکه از کشف موارد تشابه و اختالف باید به مالک تشابه یا اختالف رسید و بر اساس « مقایسه کردن»فقط  هدف
 های موردبررسی اثبات شود.  پذیری پدیدهای حل شود. در مطالعات تطبیقی، باید ابتدا مقایسهآن مسئله

با هدف »و « ای مشخصدامنه»، «ند پدیدهدو یا چ»مقایسه جزئی کلیدی از این روش مطالعاتی است که طی آن 
با « یقرویکرد تطب»گیرند. باید توجه داشت که اصطالح مورد مقایسه قرار می« هاشناسایی اشتراک یا اختالف پدیده

ترین و از قدیمی« اهها و تفاوتمشابهت»تفاوت دارد. رویکرد تطبیقی مبتنی بر مقایسه برای فهم « روش تطبیقی»اصالح 
های تفکر در اندیشه اجتماعی است. برای مثال هرودوت به مقایسه جهان یونانی و غیریونانی پرداخت. در شیوه
علوم تربیتی، علوم سیاسی، حقوق، مدیریت، فلسفه و امثال »هایی چون های تطبیقی در حوزههای اخیر پژوهشسال

دار اشاره کرد )معدن 7-78ه مواردی به شرح جدول توان بترین دالیل این گرایش میرو به رشد بوده است. از مهم« آن
 (. 7934آرانی، 

 . دالیل گرایش پژوهشگران به روش تطبیقی0-08جدول     
 توضیح دالیل ردیف

 هاماندگیشناخت محورهای موفق و رو به رشد در ابعاد تطبیق و استفاده از تجارب برای جبران عقب استفاده از تجارب 7
ای هگسترش فناوری 2

 اطالعاتی
 های اطالعاتی قابل تطبیق ویژه اینترنت و دسترسی به انواع بانکبه

ایسه بر اساس مق« هاتوصیف»دانند. حتی می« مقایسه»را « پژوهش»و « اندیشه»، «تفکر»برخی کارشناسان مبنای       
ر اساس ب« کوتاه و آرام یا پرخاشگرزیبا یا زشت، بلند یا »های ظاهری فردی از ابعاد است، برای نمونه وقتی ویژگی

ها مشابهت منظور فهمبر اساس مقایسه به« روش تطبیقی»گیرد. شده صورت میهای شناساییمقایسه با افراد یا شاخص
و پیامدهای  ها شرایطها و تفاوتگیرد. تحلیل روش تطبیقی عالوه بر توصیف و تبیین مشابهتها شکل میو تفاوت

(. 7984کی و مارش، گیرد )مکها، جوامع و کشورها را در برمیزرگ اجتماعی از خانواده تا ملتواحدهای کوچک و ب
 موردتوجه قرار گیرد، به شرح جدول« پژوهش تطبیقی»عنوان شود تا یک پژوهش بههای که باعث میترین ویژگیمهم
 هستند.  78-2
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 های یک پژوهش تطبیقیترین ویژگی. مهم2-08جدول 
 توضیح ویژگی  ردیف

 مقایسه حداقل دو جامعه مجزا مانند دو سازمان، شهر، کشور و امثال آن های قابلاستفاده از داده حداقل دو جامعه 7
رویکرد تفسیری و  2

 تبیینی
 استفاده از تفسیرهای تاریخی، اجتماعی، فرهنگی یا اقتصادی برای توضیح علل شباهت یا تفاوت میان دو جامعه

متناسب  رویکرد 9
 نگرجزئی

ها نباید فقط در سطح کالن )مانند مقایسه نظام آموزشی دو کشور ایران و ترکیه( ها و تفاوتبررسی شباهت
های هر نظام )مانند آموزش حقوق شهروندی در نظام آموزشی( نیز موردتوجه ای از ویژگیباشد؛ بلکه باید پاره

 قرار گیرد. 
توان ق میترین واحدهای تطبیاید سطوح تطبیق یا مشاهده با ذکر دالیل انتخاب مشخص باشند. از رایجدر ابتدا ب تعیین سطوح تطبیق 4

 به مکانی و زمانی اشاره کرد. 
گیرد )مانند بررسی جای متغیرمحوری از مورد محوری و سطوح تطبیق در دو محدوده متفاوت بهره میبه مورد محوری 5

 آن با رضایت شغلی دبیران در دو استان سمنان ایران و ماهراشترای هند(.  جوسازمانی مدارس متوسطه و رابطه

« ستانفرد، کالس، ناحیه یا ا»های تطبیقی با سطوح تطبیق مکانی در حد های مورداشاره، پژوهشبا توجه به ویژگی     
ت و های تطبیقی، قابلیژوهشهای پاجرا هستند. یکی از ویژگیهای توصیفی یا آزمایشی قابلدر اغلب موارد با روش

مفهوم  وجود به سبب ماهیتاست. بااین« ، کیفی و ترکیبیکمّی»گیری از هر سه روش توانایی گسترده آن برای بهره
های کیفی است. دلیل این امر را باید در توجه های تطبیقی اغلب معطوف به روشنگرش غالب در پژوهش« تطبیق»

ورد م»توان به هر دو گروه های تطبیقی را میجستجو کرد. اگرچه پژوهش« و متغیرمورد »به نقش محوری دو مفهوم 
محور -رهای متغیمحور بیشتر دارای ماهیتی کیفی و پژوهش-های موردتقسیم کرد؛ ولی پژوهش« متغیرمحور»و « محور

یده رهای متفاوت را نادآسانی متغیتواند بهمحور، پژوهشگر می-های متغیرهستند. همچنین در پژوهش کمّیبیشتر 
محور،  های موردبگیرد و فقط رابطه میان دو یا چند متغیر معین را با هم بررسی کند. این در حالی است که در پژوهش

 هایتواند دربردارنده متغیرهای فراوانی باشد. پژوهشای از موردها سروکار دارد که هر یک میپژوهشگر با مجموعه
محور، -های موردکه پژوهشدهند، درحالیدرباره روابط میان متغیرها را مدنظر قرار می متغیرمحور، ارائه تعمیم

 هایتواند دربردارنده متغیرهای فراوانی باشد. پژوهشای از موردها سروکار دارد که هر یک میپژوهشگر با مجموعه
محور در -های موردکه پژوهشد؛ درحالیدهنمحور، ارائه تعمیم درباره روابط میان متغیرها را مدنظر قرار می-متغیر

. برای نمونه اغلب 7(7389پی فهم و تفسیر رخدادهای مشخص در تعداد اندکی از موارد هستند )راگین و زارت، 
های محدود هستند که هدفشان تعمیم« تحلیلی»و « محور-مورد»هایی پژوهش« وپرورشآموزش»مطالعات تطبیقی 

وپروش های آموزشهای تطبیق(، نظری )نظریههای آموزشی بر مبنایی تاریخی )زماندرباره علل گروهی از پدیده
 تطبیقی( یا اجتماعی )عوامل مؤثر بر نظام آموزشی( است. 

    
   
 
 

                                                           
1. Ragin and Zaret  
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 . مراحل اجرای پژوهش تطبیقی08-2
انجام « الفتاشتراک و اخ»شناخت یک پدیده در پرتو مقایسه است که با توصیف و تبیین نقاط  مطالعات تطبیقی،

 وجود دارد. 9-78پذیرد. در اغلب مطالعات تطبیقی مراحلی به شرح جدول می
 . فرایند اجرای پژوهش تطبیقی4-08جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 بیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش و مشخص کردن الگوی مطالعه تطبیقی طراحی پژوهش 7
 منه منتخب تطبیق گیری بر اساس الگو و دانمونه گیرینمونه 2
 و به« ها در محورهای مرتبط با هدف پژوهشها و تفاوتمشابهت»کردن ها با تأکید بر فهرستآوری دادهجمع هاآوری دادهجمع 9

 «اسنادی، مصاحبه و مشاهده»کمک چهار روش 
 «هایابی به علت آنحل مسئله پژوهش با دست»و « هاها و تفاوتبررسی علت وجودی مشابهت» هاتحلیل یافته 4
 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

معرفی  4-78ها در جدول ترین آنهای تطبیقی الگوهای متفاوتی وجود دارد که برخی از مهمبرای انجام پژوهش     
 شده است. 

 . انواع الگوهای پژوهش تطبیقی0-08جدول 
 توضیح انواع ردیف

هرگاه دو یا چند نمونه از یک پدیده تحت بررسی تنها در یک عامل علی )از میان چندین عامل علی ممکن( مشترک  توافق 7
 است. « علت پدیده تحت بررسی»ها باشند، آنگاه آن عامل علی مشترک در همه نمونه

وعه عوامل با هم متفاوت باشند، آنگاه آن عامل هرگاه دو یا چند نمونه از یک پدیده موردبررسی تنها در یک عامل از مجم تفاوت 2
 ها در زمینه پدیده موردبررسی است. اختالف  بین آن» علت اصلی»

 گیری از قواعد حاکم بر جبر بولی بهره جبربولی 9
 « مقایسه»و « جواریهم»، «تفسیر»، «توصیف»مبتنی بر چهار گام  بردی 4

جان »های تطبیقی هستند که برای نخستین بار فیلسوف انگلیسی ترین روشاز ساده 7«توافق و تفاوت»دو روش      
را نشان « ومعلولیرابطه علت»ها استفاده کرد. این دو روش صرفاً در سطح توصیف است و از آن 2«استوارت میل

ان از دو روش زمدهد. پژوهشگران باید در ابتدا الگوی مورداستفاده خود را معرفی کنند. برخی پژوهشگران همنمی
که با توجه به موضوع پژوهش باید تأکید اصلی پژوهشگر، فقط بر وجوه کنند؛ درحالیاستفاده می« توافق و تفاوت»

هایی این تکند.  محدودیتشابه یا ابعاد تفاوت باشد و تلفیق هر دو حالت بعضاً از بنیانی منطقی و عملی پیروی نمی
ها و رخدادهای اجتماعی، باعث شد تا پژوهشگران تطبیقی به حاکم بر پدیده هایدو روش توأم با افزایش پیچیدگی

 آورند. هایی همچون جبر بولی رویروش
 

 . الگوی پژوهش تطبیقی توافق08-4
دنبال شناسایی علت یا علل مشترک در موارد است. سازوکار آن مبتنی بر حذف خواهد در این روش ساده، پژوهشگر به

 «علت افت تحصیلی در درس ریاضی را در سه کشور ایران، هند و مالزی»خواهد پژوهشگری میبود. برای نمونه 
                                                           
1. Method of Agreement and Method of Difference  
2. John Stewart Mill  
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، «روش تدریس سنتی»، «حجم زیاد کتاب»، «سختی موضوع درس»تواند مواردی چون بررسی کند. این علل می
شده، عامل مطرح 5باید بین باشد. در این شرایط « انگیزه پائین برای یادگیری ریاضی»یا « آموزانهوشی کم دانشبهره»
 شود. برای بررسی استفاده می 5-78شناسایی شود. برای این منظور از ماتریسی مانند جدول « علت اصلی»

 . نتایج فرضی حاصل از بررسی عامل مشترک در سه کشور برای افت تحصیلی درس ریاضی5-08جدول 
 مالزی هند ایران عامل  ردیف

 - - * سختی موضوع درس 7
 - * * حجم زیاد کتاب 2
 _ * _ آموزان بهره هوشی کم  دانش 9

 * - * انگیزه روانی ضعیف برای یادگیری 4
 * * * روش تدریس سنتی  5

تحصیلی در این سه کشور، فقط عامل پنجم بین نظام آموزشی عامل مؤثر بر افت 5بر اساس نتایج جدول از میان      
ی هر کننده افت تحصیلی در ریاضیات براترین متغیر علی و تبیینعامل پنجم، مهم هر سه کشور مشترک بود. درواقع

شود که در این حالت پژوهشگر به همه آن دالیل سه جامعه است. گاهی بیش از یک عامل مشترک شناسایی می
 (. 7934دار آرانی، کند )معدنعنوان علل اصلی بروز یک پدیده خاص در جوامع موردبررسی اشاره میبه

صورت تطبیقی بررسی کرد. برای این پرداز مشهور در حوزه خاصی را بهتوان نظرات سه نظریههمین شکل میبه     
با تأکید بر کشف نقاط  6-78پرداز در محورهایی به شرح جدول توان جدول تحلیلی تطبیقی میان سه نظریهمنظور می

 تا(. و معارف اسالم، بیمشترک طراحی کرد )مؤسسه مطالعات راهبردی علوم 
 پرداز . نمونه جدول تطبیقی برای مطالعه نظریات چند نظریه6-08جدول 

 پرداز سوم نظریه پرداز دومنظریه پرداز اول نظریه شاخص ردیف
     عنوان نظریه 7
     متن فرضیه نظریه 2
     با تعریف و قیود آن فرضیه،  موضوع 9
     و قیود آنبا تعریف  محمول فرضیه، 4
     اندیشد؟ای میحل چه مسئله به مسئله نظریه 5
         پارادایم فرضیه 6

)بستر معرفتی، 
 ها و مبانی(فرضپیش

     پیشینه تاریخی
     شناسانهمبنای هستی
     شناسانهمبنای انسان

     شناسانهمبنای معرفت
    شناسانهمبنای ارزش

 
 گوی پژوهش تطبیقی تفاوت. ال08-0

واهد خها خواهد بود. برای نمونه فرض کنید پژوهشگری میدنبال علت یا علل بروز تفاوتدر این روش پژوهشگر به
المللی درس ریاضیات های بینآموزان فرانسوی در آزمونآموزان هلندی را نسبت به دانشعلت عملکرد بهتر دانش
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روش تدریس »، «حجم کم کتاب»، «بودن محتوای کتابآسان»اردی همچون بررسی کند. این علل ممکن است مو
باشد. در این حالت نیز ماتریسی را « آموزان یا انگیزه روانی قوی برای یادگیری ریاضیهوشی زیاد دانشبهره»، «مدرن

 شود. برای مقایسه طراحی می 1-78مانند جدول 
 لکرد بهتر در درس ریاضی در دو کشور هلند و فرانسه. نتایج فرضی حاصل از بررسی عامل عم1-08جدول 

 فرانسه هلند عامل  ردیف
 * * آسان بودن محتوای کتاب  7
 * * حجم کم کتاب  2
 - * آموزان بهره هوشی باالی دانش 9

 * * انگیزه روانی قوی برای یادگیری  4
 * * روش تدریس مدرن  5

آموزان عامل تفاوت میان دو نظام آموزشی یا بهره هوشی باالی دانش 9ط عامل آمده، فقدستبنابر نتایج فرضی به     
کننده عملکرد تحصیلی در ریاضیات برای هر دو جامعه است. اگر ترین متغیر علی و تبیین، مهم9است. درواقع عامل 

که  با روش توافق در این است ترین تفاوت این روشکرد. مهمها اشاره میتعداد این دالیل بیشتر بود، باید به همه آن
و سپس  «ها را مشخصابتدا شباهت»شود. درواقع پژوهشگر این روش از موارد منفی برای تحکیم نتایج بهره گرفته می

 کند.  می« عامل مورد تفاوت را مشخص»
 

 . پژوهش تطبیقی بر اساس روش جبر بولی 08-5
ترین کند. از مهمها را برای پژوهشگر دشوار میفاده از نتایج آندو روش توافق و تفاوت دارای معایبی هستند که است

توان از دشواری تعیین علل بالقوه برای بروز یک مشکل یا رخداد آموزشی، مشکل تعمیم و مشکل ها میاین محدودیت
د حاکم ین از قواعشناسی بنام چارلز راگبار جامعهها، نخستینعدم تعیین رابطه علی یاد کرد. برای رفع این محدودیت

زدهم در اواسط قرن نو« جورج بول»های تطبیقی در حوزه مطالعات علوم اجتماعی بهره برد. بر جبر بولی برای پژوهش
 های تطبیقی،را تدوین کرد. برای کاربست جبر بولی در پژوهش« هاجبرمنطق یا جبر مجموعه»شامل  7«جبر بولی»

ازی یک مندسنظام« جبر بولی»درمجموع روش پژوهش تطبیقی با الگوی  اغلب شناخت کل جبر بولی ضرورت ندارد.
 است.   8-78های عینی و شامل مواردی به شرح جدول پژوهش تطبیقی بر بنیان
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 ها در پژوهش تطبیقی آموزشی با الگوی جبر بولی ترین گام. مهم8-08جدول 
 ها گام ردیف

 تعیین موضوع پژوهش 7
 ظریه راهنما با توجه به موضوع و ماهیت پژوهشانتخاب یک  ن 2
 تعیین علل یا رخداد موردبررسی بر اساس نظریه راهنما 9
 بررسی شواهد اجتماعی برای تعیین حضور یا غیبت علل 4
 تشکیل جدول ارزش بر اساس حضور و غیبت در موارد مختلف جامعه تحقیق 5
 نوشتن معادالت اولیه 6
 های اولیه و نوشتن معادله اولیه یا نهایییافتن به استنباطیه برای دستتقلیل معادالت اول 1
 تعیین علل الزم  کافی در معادالت نهایی 8
 تفسیر نتایج با توجه به علل الزم و کافی و نظریه راهنما  3

باید در مرحله نخست پژوهشگر باید موضوع موردپژوهش را تعیین کند. آشکار است که موضوع پژوهش      
های الزم بری یک پژوهش تطبیقی را دارا باشد. یعنی بتوان دو جامعه را در سطوح مختلف تحلیلی برای مقایسه قابلیت
ا یعنی ههای پژوهش تطبیقی با دیگر پژوهشترین تفاوتترتیب یکی از مهماینها در نظر گرفت. بهها یا تفاوتشباهت

شود. در مرحله دوم پژوهشگر باید به انتخاب یک نظریه مطرح می« ردبررسیوجود جوامع متنوع با مورد یا متغیر مو»
ادین های بنیطور کامل با نظریهراهنما با توجه به موضوع و ماهیت پژوهش بپردازد. در این مرحله پژوهشگر باید به

ر اساس موردبررسی بحاکم بر موضوع موردبررسی آگاه باشد. در مرحله سوم پژوهشگر به تعیین علل مشکل یا رخداد 
پردازد. در مرحله چهارم بررسی شواهد اجتماعی برای تعیین حضور یا غیبت علل موردتوجه بر اساس نظریه راهنما می

ردبررسی وسقم هر نظریه را موگیرد. تحقق این چهار مرحله مستلزم بینش عمیق پژوهشگر است تا بتواند صحتقرار می
رفاً مستلزم آشنایی با اصول حاکم بر روش پژوهش تطبیقی با الگوی بولی است. گام بعدی صو سنجش قرار دهد. سه

 (. 7934دار آرانی، معرفی شده است )معدن 3-78این اصول در جدول 
 . ده شاخص روش جبر بولی در اجرای پژوهش تطبیقی9-08جدول 

 توضیح شاخص ردیف
 نند دارد/ندارد یا کدهای صفر/ یکها با مقیاس دو ارزشی ماآوری دادهجمع داده دو ارزشی 7
 های کیفی  ماتریسی برای مقایسه داده هاجدول نمایش داده 2
 ها با تأکید بر شرط بودن برای ظهور پدیدهمعنای متفاوت عالمت جمع در معادله متغیرهاجمع 9
 حضور یا عدم حضور مورد ها با تأکید بر ظهور معلول حاصلمعنای متفاوت عالمت ضرب در معادله ضرب متغیرها 4
 نگرانه گفته با رویکردی کلترکیب علل پیش منطق ترکیب 5
 هابازشناسی عامل الزم و کافی از علل الزم و ناکافی برای تقلیل ترکیب هاکاهش ترکیب 6
 شناسایی الزام یک عبارت بولی برای ظهور دیگری  الزام اصلی  1
 رسیدن به الزام اصلی با نگارش معادله به شکل منفی یا تغییر منطقی عالمات بری برایراه میان قانون دمورگان 8
 تفسیر نتایج تحلیل بولی با اصطالحات شرط الزم و کافی و نمایش انواع مسیرعلی منجر به ظهور معلول  علل الزم و کافی 3
 ط الزم و شرایط علی معادل  فاکتور گرفتن از عوامل مشترک برای نشان دادن شرای فاکتورگیری در معادالت 71

وجود یا عدم وجود یک »صورت دو ارزشی در جبر بولی، هر متغیر بههای دوارزشی: . استفاده از داده08-5-0
ود. این شبا توجه به وجود یا عدم وجود یک یا چند صفت مطرح می« متغیر افت تحصیلی»است. برای مثال، « صفت
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متغیر عضویت یک پدیده »ها یا عضو یک مجموعه هستند یا نیستند. وجود یدهاست؛ یعنی پد« مجموعه»همان مفهوم 
گیرد. بنابراین همه متغیرها در سطح مقیاس اسمی می« عدم وجود آن، عدد یک»و « در یک مجموعه، عدد صفر

د هر متغیر بای« ایمتغیرهای فاصله»شوند. برای یک مرحله جلوتر رفتن و استفاده از صورت صفر و یک معرفی میبه
 ای تبدیل و سپس به هر مقوله، صفر یا یک داد.  را به یک متغیر اسمی چند مقوله

برای استفاده از جدول بول باید اطالعات متغیرها را در ها: . استفاده از جدول ارزش برای نمایش داده08-5-2
سطر وجود دارد. در این مطالعه  76دهی کرد. در این جدول نمونه چهار متغیر و سامان 71-78جدولی مانند جدول 

 ت. شده اسمتغیر وابسته و علل بروز آن متغیر وابسته در نظر گرفته« افت تحصیلی در درس ریاضی»نمونه، 
 . جدول فرضی ارزش برای افت تحصیلی در درس ریاضی01-08جدول 

 پیامد/ متغیر وابسته  شرایط/ علل )متغیرهای مستقل(
 )افت تحصیلی در ریاضی(

F 

تعداد 
 آموزان هوشی پائین دانشبهره موارد

A 
 روش تدریس سنتی

B 
 سختی محتوای کتاب 

C 
1 1 1 1 5 
7 1 1 7 2 
1 7 1 7 9 
7 7 1 7 7 
1 1 7 7 2 
7 1 7 7 7 
1 7 7 7 7 
7 7 7 7 9 

در حالت کلی برای  را نوشت. معادله« معادالت جبر بول»توان پس از تهیه جدول حاال می. جمع متغیرها: 08-5-4
  A+B+C=Fشود: به این شکل می« افت تحصیلی درس ریاضی»متغیرهای مؤثر در 

نیست و عالمتی « حسابی»تفاوت دارد؛ یعنی « جمع در معنای ریاضی»با « عالمت جمع متغیرها»در معادله بول      
توانند یا هر دو یا سه متغیر می Cیا  Bیا  Aه شده این است کاست. بر این اساس معنای معادله نوشته« یا»معنی منطقی به

F  توانند معلول واحدی را ایجاد کنند. در جهان واقعی ترکیبات علی گوناگون می« راگین»را ایجاد کنند. از دیدگاه
اگر متغیری در ایجاد پیامد/معلول حاضر باشد آن را با حروف »نحوه نوشتن حروف در معادله به این صورت است که 

شود. از سوی دیگر جمع متغیرها بدین مفهوم است که اگر نوشته می« اگر غایب باشد با حروف کوچک»و « گبزر
اشی از تواند هم نکند. برای مثال، افت تحصیلی میحتی یک علت وجود داشته باشد، برای ایجاد معلول کفایت می

از این دو عامل برای تحقق یافتن آن کفایت فراگیر، ولی وجود یکی هوشی کمدشواری کتاب درسی باشد و هم بهره
 کند. می
نیز یک عمل ریاضی نیست و به ترکیب خاصی از شروط علی اشاره دارد. « ضرب بولی». ضرب متغیرها: 08-5-0

رب متغیرها صورت ضگذارند، بلکه روی یکدیگر نیز تأثیر دارند. این اثر متقابل بهیعنی علل فقط روی معلول اثر نمی
 شود. صورت زیر نشان داده میترکیب علی ضرب متغیرها به 1شود. در مثال باال، با فرض سه متغیر، اده مینشان د

F= Abc + aBc + abC + ABc + AbC + aBC + ABC 
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شده است، نشان هر یک از هفت عبارت یک ترکیب خاص از شرایط علی را که حداقل در یکی از موارد مشاهده     
توان گفت است. درباره مثال می« و»و عالمت ضرب به معنای « یا»معنای به  در معادله باال، عالمت + دهد. بنابراینمی

گانه وجود داشته باشد و دهد که یکی از علل سهزمانی رخ می« عالمت جمع»افت تحصیلی ریاضی در معادله با 
 . دهد که این عامل و آن عامل وجود داشته باشدعالمت ضرب، زمانی رخ می

یک کل  صورتبه« علل در ترکیب با هم»است؛ یعنی « ترکیبی»منطق حاکم بر روش بولی، . منطق ترکیب: 08-5-5
در  Aشود؛ بلکه به این معنی است که می Fمنجر به  Aاین نیست که فقط  Abcکنند. پس معنای عبارت عمل می

د. بنابراین در این مقایسه کیفی، علل درون یک شویا افت تحصیلی ریاضی می Fنیستند، منجر به  cو  bشرایطی که 
ظریه گیرند. بنابراین پژوهشگر تطبیقی باید با عنایت به نموردتوجه قرار می« حضوروغیاب سایر شرایط»زمینه متأثر از  

 فرهنگی، حضور یا فقدان یک مشکل در جوامع موردمطالعه بررسی را انجام دهد.  –استفاده و شواهد اجتماعی مورد
 1متغیر،  9توان ترکیب متغیرها را کاهش داد. در مثال باوجود برای کاهش پیچیدگی میها: . تقلیل ترکیب08-5-6

دست آمد و برخی از ترکیبات صفر هستند. حال اگر تعداد متغیرها افزایش یابد، تعداد ترکیبات بیشتر خواهد ترکیب به
حداقل رساندن یق دشوارتر خواهد شد. اما در جبر بولی راه برای بهو کار تطب 92متغیر تعداد ترکیبات ممکن  5شد. با 

 Acتوان نتیجه گرفت که می ABcو  Abcها وجود دارد. برای مثال ادغام دو عبارت ترکیبات معنادار از طریق ادغام آن
ترکیب را  1آید. میدست عبارت باال را در هم ادغام کنیم، ترکیبی مختصرتر از علل به 1عنصر مشترک است. لذا اگر 

 ترکیب معنادار کاهش داد: 5توان به شیوه زیر به می
 Acدهد می Abcبا  ABcترکیب 
 Abدهد می AbCبا  Abcترکیب 

 aBدهد می aBCبا  aBcترکیب 

 bcدهد می AbCبا  abCترکیب 

 aCدهد می aBCبا  abcترکیب 

ی( را از عامل خنثی )علل الزم ولی نه کافی( بازشناخت. در عمل تقلیل، هدف آن است که عامل )علل الزم و کاف     
شرط الزم است نه کافی، زیرا در افت تحصیلی برخی موردها  AB ،Cدهد که می ABcبا  ABCبرای مثال در ترکیب 
شرط الزم  C(. پس ABcتأثیر بوده است )( و در افت تحصیلی بعضی دیگر از موردها بیABCحضور داشته است )

  صورت زیر کاهش داد:توان دوباره بهترکیب باال را می 5فی. است نه کا

F=AB+AC+BC 
ه عضویت شود کهنگامی یک عبارت منطقی از عبارت منطقی دیگر استنتاج می. استنتاج و استنتاج اولیه: 08-5-1

دربرگیرنده  Aا شود، زیراستنتاج می Aاز  Abeدر عبارت اول، زیرمجموعه عضویت در عبارت دومی باشد. برای مثال 
های آموزشی دارای دربردارنده نظام Aاست. در مثال اگر  Aزیرمجموعه  Abcدیگر بیاناست. به Abcهمه اعضای 

 Abc توان گفتمی« دشوار نبودن محتوای کتاب»و « روش تدریس مدرن»هوشی پائین باشد، اما با آموزان با بهرهدانش
ورت صگرچه آشکار است، اما ابزاری مهم برای خالصه کردن عباراتی است که بهشود. مفهوم استنتاج ااستنتاج می Aاز 
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های را به استنتاج F=AB+AC+BCتوان فرمول یافتن به استنتاج اولیه میها هستند. لذا برای دستضربجمع حاصل
 اش تقلیل داد. اولیه

 Aدهد می ACبا  ABترکیب 
 Bدهد می BCبا  ABترکیب 

 Cدهد می BCبا  ACترکیب 

 F=A+B+Cآید: هستند و لذا معادله به این صورت در می Cو  Bو  Aهای اولیه ما همان بنابراین استنتاج

وجود داشته باشد، افت « تنهایی یا همراه با دیگر عواملبه»ها معنای این معادله این است که اگر هرکدام از عامل
شود که در کشورهایی که فقط یک عامل جدول مشاهده می تحصیلی در ریاضیات نیز وجود خواهد داشت. با مرور

وانند تهای تطبیقی هر یک از سه عامل میدهد. مفهوم سخن این است که در پژوهشحضور دارد، افت تحصیلی رخ می
ا رعنوان شرط الزم و کافی سبب ایجاد تغییر در وضع نظام آموزشی شوند و ثانیًا ترکیب عوامل با هم نیز همان اثر به

 خواهد گذاشت.  
توان یز میروش باال نهای اولیه و کاهش ترکیبات علی بهبرای رسیدن به استنتاج. کاربست قانون دو مورگان: 08-5-8

فته عنوان مبدع آن گربه« اگوستوس دومورگان»دان انگلیسی از قانون دومورگان استفاده کرد. این قانون از نام ریاضی
وشته ن« مانند عدم افت تحصیلی در ریاضی»صورت منفی شود. نخست معادله را بهه اجرا میشد. قانون وی با دو قاعد

شوند. دوم تبدیل می Bبه  bو  aبه  Aخواهند شد. یعنی « علل غایب، حاضر»و « علل حاضر، غایب»شود و در آن می
توان دو قاعده را در خصوص میشود. برای مثال یعنی عالمت ضرب به جمع تبدیل می« یا»را به « و»عالمت منطقی 

 این صورت نوشت:  کار برد و آن را بهبه F=AC+Bcمعادله 
F= (a+c) (b+C) 
F= ab + aC + bc 

« و»آموزان پائین نباشد دهد که: الف( بهره هوشی دانشزمانی رخ نمی« افت تحصیلی ریاضی»با توجه به مثال       
ج( روش « ای»محتوای درسی دشوار باشد. « و»نباشد آموزان پائینی دانشب( بهره هوش« یا»روش تدریس سنتی نباشد. 

آید، نظر متناقض میفقط به aCمحتوای کتاب درسی سخت نباشد. طبیعی است که ترکیب « و»تدریس سنتی نباشد 
یلی رخ حصهوشی باالیی دارند، حتی اگر محتوای کتاب ریاضی دشوار هم باشد، افت تآموزان بهرهچراکه وقتی دانش

 ای برای خالصه کردن موارد منفی است. کنندهنخواهد داد. بنابراین قانون دومورگان میانبر قانع

یکی دیگر از ابعادی که باید در جبر بولی مدنظر پژوهشگران تطبیقی قرار گیرد، های الزم و کافی: . علت08-5-9
 است.  77-78به شرح جدول « علل کافی»و « علل الزم»مفاهیم 

 های الزم و کافی. انواع علت00-08جدول 
 توضیح هاعلت ردیف

 اگر تنها علت و نه در ترکیب با دیگر علل باعث بروز یک رخداد باشد )مانند بهره هوشی پایین فراگیر(. علت الزم و کافی 7
 ریاضی(. د )مانند محتوای دشوار کتاباگر بتواند سبب بروز رخدادی شود ولی تنها علت با چنین قابلیتی نباش علت کافی و نه الزم 2
ن رخداد هایی که به پیدایش آاگر بتواند در ترکیب با بقیه علل سبب پیدایش رخدادی شود و در همه ترکیب علت الزم ولی ناکافی 9

 علت الزم ولی ناکافی نبودند(.یک از سهشود حضورداشته باشد )در مثال افت تحصیلی، هیچختم می



  

 

 

 روش مطالعات تطبیقی ۵۴۸

شود که کدام علت الزم و کدام علت سختی مشخص میالت آماری برای مثال در رگرسیون چند متغیره  بهدر معاد     
کافی است. اما تفسیر این موضوع در جبر بولی و معادالت آن ساده است، چراکه پنج حالت در این معادالت محتمل 

 است. 
 F=AC+Bcتنهایی الزم یا کافی نیست. الف( هیچ علتی به

 F=AC+BCزم است اما کافی نیست. ال Cب( 

 F=ACالزم هستند اما کافی نیستند.  Cو هم  Aج( هم 

 F=A+Bcکافی است اما الزم نیست.  Aد( 

 F=Bهم الزم است  هم کافی  Bه( 

الزم و »شدت با نظام واژگان علیت دهند که روش بولی بهروشنی نشان میها بسیار ساده هستند اما بهاگرچه این مثال
ویژه در هدهد. بمثابه ابزاری برای تحلیل تطبیقی افزایش میسازگار است. درواقع این ویژگی ارزش آن را به« کافی

هایی که رخدادهای یکسان یا مشابهی در موردهای آزمودنی رخ داده باشند )بروز افت تحصیلی در سه کشور پژوهش
 یا چند جامعه مختلف(. 

 توان از عوامل مشترک فاکتور گرفت تادر معادالت جبر بولی میبر بولی: . فاکتورگرفتن از عبارات ج08-5-01
دست آید. منطق این فاکتورگیری چندان با فاکتورگیری در جبر معمولی تفاوت ندارد. برای مثال تر بهمعادالتی ساده

 F=A(B+C+D)نین نوشت: چتوان ایناین معادله را با فاکتور گرفتن می F=AB+AC+ADاین معادله را در نظر بگیرید: 
. (F)آورند وجود مییک نتیجه یا معلول را به Aازنظر علی معادل هستند و در ترکیب با  Dو  B ،Cدر معادله باال 

ر ها به لحاظ علی، معادل یکدیگدهد که کدام علتفاکتورگیری فقط برای نشان دادن علت الزم نیست، بلکه نشان می
 (. 7934 دار آرانی،خواهند بود )معدن

 

 . پژوهش تطبیقی بر اساس الگوی بردی08-6

با رویکرد کیفی است. در این الگو با توجه به ماهیت  7یکی از الگوهای رایج برای مطالعات تطبیقی الگوی جرج بردی
صورت  72-78به شرح جدول « جواری و مقایسهتوصیف، تفسیر، هم»و نوع مطالعه بررسی تطبیقی در چهار مرحله 

 د. گیرمی
 . مراحل اجرای الگوی بردی در مطالعات تطبیقی 02-08جدول 

 توضیح مراحل  ردیف
 های کافیبرداری شده همراه با تدارک یافتههای پژوهش بر اساس شواهد و اطالعات یادداشتسازی پدیدهآماده توصیف 7
 شده در مرحله اولبررسی و تحلیل اطالعات توصیف تفسیر 2
 هاها و تفاوتمنظور ایجاد چارچوب مقایسه شباهتبندی و کنار هم گذاشتن اطالعات حاصل از مراحل قبل بهطبقه جواریهم 9
 ها و پاسخ به سؤاالت پژوهشها و تفاوتبررسی مسئله پژوهش با توجه به مقایسه جزئیات شباهت مقایسه 4

                                                           
1.Beredy 



 

 

 ۵۴۲ مرجع پژوهش

ا جامعه موردی بررسی از منابع گردآوری و تفسیر های موردنیاز درباره موضوع یدر مطالعات این بخش ابتدا داده     
 ها وشده و در آخرین مرحله با توجه به هدف اصلی این نوع مطالعه، شباهتبندیها طبقهشوند. در گام بعد دادهمی

 گیرند. ها موردبررسی و مقایسه قرار میتفاوت
ه شدر حوزه موردبررسی و در محدوده تعیینبر اساس این روش، پژوهشگر فقط روی بررسی اعمال و اقدامات د     

ت دقیق کند تا بتواند با شناخچنینی در چندین فعالیت مرتبط با موضوع، شخصاً حضور پیدا میشود و هممتمرکز می
 برسد. « نظام آموزشی موردمطالعه»به یک اصل کلی در زمینه موردی خاص مانند 

     

 یقیگیری در پژوهش تطب. مالحظات نمونه08-1
ها با ای مانند تمدنپردازد. در واحد کالن پدیدهمی« کالن و خرد»ها در واحدهای روش تطبیقی با مقایسه پدیده

ها افزایش اما متغیرهای کمتری بررسی خواهد شوند و در واحد خرد تعداد پدیدهمتغیرهای متعدد و زیادی بررسی می
تعداد نمونه  2مطالعه تطبیقی کیفی»و در « وارد یا نمونه موردبررسی زیادتعداد م 7کمّیمطالعه تطبیقی »شد. بنابراین در 

تطبیقی پژوهشگر در قالب استراتژی قیاسی در پی آزمون نظریه موردنظر است و حرکت  کمّیاست. در مطالعه « محدود
-یدر تحلیل تاریخهای مرتبط و در خدمت نظریه در جریان است. این در حالی است که از نظریه به سمت تحلیل داده

له گیرد و فرایند تاریخی و سلسشود، آنگاه واقعه مذکور در متن تاریخی معین قرار میای مشاهده میموردی، ابتدا واقعه
 اند.شوند که به تولید آن واقعه منجر شدهحوادثی جستجو می

ی اای نسبتاً عام مطرح است که نمونههپردازی و دسترسی به الگوها و مدلدر مطالعه تطبیقی کیفی موردی، نظریه     
دید. بر اساس دستگاه نظری فوران که مبتنی بر رهیافت چند علتی است، برای « جان فوران»توان در کار از آن را می

که یک انقالب اجتماعی موفق شکل بگیرد باید پنج عامل علی با هم ترکیب شوند. او این نظریه را با روش تطبیقی این
 (.  7988ین کشورهای منتخب آزمون کرد )غفاری، و مقایسه ب

ی های متعدد برای یافتن شرایط الزم و کافیابد، کار مقایسهدر مقایسه سنتی وقتی تعداد موارد اندکی افزایش می     
م مورد را با هم مقایسه کرد. حج 25توان تا شود. برخی کارشناسان اعتقاد دارند که میها دشوارتر میبروز پدیده

 با نمونه زیاد و در کمّیهای موردبررسی از نکات اساسی این نوع پژوهش است که در مطالعه تطبیق واحدها یا نمونه
ند در قالب توانگیرد. در روش تطبیقی موردی، چند مورد میشکل کیفی با تعداد محدود، تفسیر و تبیین صورت می
صورت گسترده، متغیرهای مربوط به این لحاظ ممکن است بهواحدهای کالن، میانی و خرد با هم مقایسه شوند. از 

؛ ها هستندهای متنوعی اختیار کنند. اغلب با بزرگ شدن موردها، که متشکل از واحدهای کالن مانند تمدنها هویتآن
 شود،می شود. این در حالی است که به تعداد متغیرهای مربوط در این واحدها افزودهها کاسته میاز حجم و تعداد آن

زیرا واحدهای بزرگ و کالن مستعد پوشش دادن متغیرهای متعددی هستند و البته با محدود شدن گستره واحدها، 
 دهند.  متغیرهای کمتری را تحت پوشش قرار می

 
  

                                                           
1. Quantitative Comprative 
2. Qulitative Comprative  



  

 

 

 روش مطالعات تطبیقی ۵۴۵

 هاآوری داده. مالحظاتی برای جمع08-8
وری آکنند. برای جمعل نظری مقایسه میشده را با کشور خود یا یک تیپ ایدئابسیاری از پژوهشگران مورد انتخاب

اسنادی، مصاحبه، مشاهده و »ها از چهار روش آوری دادهترین نکته تعیین حوزه موردمطالعه و سپس جمعها، مهمداده
گیرند تا توصیف شده از حداقل دو جامعه، مورداستفاده قرار میآوریاست. اسناد و مدارک جمع« باخبرگان مصاحبه

را نشان دهند. برای شناسایی تشابهات و « ها و شرایط پیامدها و نکات مبهم و پنهانها، تفاوتمشابهت»از و تبیینی 
 بهره گرفت.  79-78توان از سؤاالتی به شرح جدول تمایزهای واقعی می

 . سؤاالتی برای شناسایی تشابهات و تمایزهای واقعی04-08جدول 
 سؤاالت  ردیف

 اند که برای رفع آن اقدام به تولید فکر شده است؟ای مواجه بودهچیست؟ با چه خلل یا رخنه سؤال و مسئله موردبحث 7
 پیشینه معرفتی این مسئله و این بحث چیست؟ 2
 پارادایم حاکم بر بحث چیست؟ 9
 مبادی تصوری و تصدیقی آن کدام است؟ 4
 اند؟کاررفته کدمرویکردهای به 5
 ه است؟شدای استفادهاز چه ادله 6
 کاررفته است؟چه روشی به 1
 شده است؟از چه ابزاری برای کشف حقیقت استفاده 8
 شده چیست؟لوازم و آثار و نتایج نظریه ارائه 3
 نظریات مشابه و نظریات رقیب چه مواردی هستند؟ 71
 شده است؟از چه ادبیاتی استفاده 77

      

 ها در پژوهش تطبیقیوتحلیل یافته. مالحظاتی برای تجزیه08-9
است و در  «توصیفی، تبیینی و تحلیلی»برد و دارای ماهیت و کیفی بهره می کمّیاین پژوهش از رویکردهای گوناگون 

مان هشناختی قیاسی و استقرایی است. روش تطبیقی بهگیری روشها یا جهتتالش برای جستجوی تشابهات و افتراق
بیق توصیفی تط»گام ها اغلب از سهنیاز دارد. پژوهشگر برای تحلیل تطبیقی نظریه« دانش نظری»شناختی به اندازه روش
 گیرد. بهره می« تطبیق نقادانه»و « تطبیق تحلیلی و مبتنی بر تبیین»، «و گزارشی

 مشخص کردن اشتراکات و افتراقات بر اساس حدود خاص است. . تطبیق توصیفی و گزارشی: 08-9-0
 ها ها و ناهمسانیپاسخ به پرسش چرایی همسانیی و مبتنی بر تبیین: . تطبیق تحلیل08-9-2
شرح  هایی بهبا گام« وکذبصدق»یا « وباطلحق»مرحله ارزیابی نظریات با محوریت داوری . تطبیق نقادانه: 08-9-4

 توجه داشت.  74-78جدول 
 
 
 
 
 



 

 

 ۵۴۸ مرجع پژوهش

 های تطبیق نقادانه . گام00-08جدول 
 توضیح هاگام ردیف

 وضوح تعریف و مشخص شده است؟ آیا اصطالحات به معنایی نظریهنقد  7
 های متضاد یا پارادوکس در خود مجموعه بررسی گزاره بررسی سازگاری درونی نظریه 2
 ها متضاد در بیرون مجموعهبررسی گزاره بررسی سازگاری نظریه با امر بیرونی  9
مراحل پیشین سالم عبور نگند و دارای سازگاری درونی و بیرونی نباشد،  ای ازاگر نظریه بررسی سازگاری نظریه با واقع 4

 تواند با واقع منطبق باشد.  نمی

زمانی و تقارن رویدادها به معنای مطالعه تاریخی ن تطبیقی نیازمند فهم تاریخی است. درک شرایط زمانی و هم      
تاریخی  کنند. تحلیل تطبیقیت بین رخدادها کمنک منیهای تکوینی و اتصاالفهمی تاریخی است که به درک زنجیره

تحلیل علّی، تأکید بر فرایندهای »های اجتماعی است که بنا سنه ویژگنی اساسنی نوع خاص و متمایزی از پژوهش
 (. 7988شود )غفاری، مشخص می« زمانی و استفاده از مقایسة سیستماتیک بافتمند

رات یک شود. در شیوه تطبیق درونی تغییاستفاده می« دروننی و بیرونی»طبینق از تحلیل تطبیقی به دو شیوه ت     
 شود. اینن تغیینرات واقعیت معین مانند نهاد ازدواج در طی زمان و در قالب فرهنگ و فضای متفاوت شناسایی می

 فرهنگ و فضاهای متفاوتدهنده و برمالکنندة الگوهای تفاوت و تشابه برای نهاد ازدواج در طی زمان و در بین نشان
خواهد بود. در شیوه تطبیق بیرونی، تغییرات دو یا چند واقعیت متفاوت در طی یک یا چندین زمان، در یک و/ یا چند 

وردمطالعه های مدهنده الگوهای تفاوت و تشابه در بین واقعیتشوند. این تغییرات نشانجامعه بررسنی و شناسنایی می
 خواهند بود. 

چنین های موردبررسی هستند. همارزیابی کیفیت پژوهش، بهترین مرجع و سنجه، خبرگان و متخصصین حوزه برای     
برداری است. این مهم در موضوعات حساس بازنگری مجدد منابع مورداستفاده و اطمینان از اتقان منابع مورد بهره

ر دیدگاه ذهنیت پژوهشگر در تطبیق موارد جا که پژوهش کیفی وامداشود. از آنموردمطالعه تطبیقی دوچندان می
باشد؛ ارزیابی کیفیت این پژوهش از حساسیت های همگن و غیرهمگن میمختلف است و ارائه تفسیرهای نظری یافته

تی نظر و حبیشتری برخوردار است. لذا در روش تطبیقی برای ارزیابی از روش خبرگان موازی و خبرگان غیر هم
های تطبیقی، نقدهای داغ های رایج ارزیابی پژوهششود. برای نمونه یکی از روشاده میمخالف و نقاد هم استف

های تخصصی است که موجب بارش مغزی بسیار زیاد نقادان است که در حالت عادی ارزیابان موافق و مخالف در پنل
 (. 7935سازد )خنیفر و مسلمی، خود را نمایان نمی

باید به مقایسه تفصیلی دو دیدگاه بر اساس موضوعات محوری پرداخت. « یا دیدگاهدو مکتب »در تحلیل تطبیق کیفی 
ای هبرتری یک دیدگاه بر اساس شاخص»شده سپس درباره ای از مسائل مهم مطرحدر این مسیر ضمن ارائه خالصه

شود پرداخته می« ای خاصهای هر دیدگاه از زاویهها و ارزشعدم برتری دیدگاهی و برشمردن قابلیت»یا « مستدل
 (. 7985)فتوحی، 

 
 

 



 

 

 روش تصمیم گیری چند معیاره

ANP)) ، ((AHP))شامل  DEAو  (( )) (( 19 

 گیری چندمعیاره  های تصمیمهدف کلی: آشنایی با روش

 اهداف یادگیری
 گیری چندمعیارههای تصمیمآشنایی با مفهوم و انواع روش 
 گیری چندمعیارههای تصمیمگیری در روشبا مالحظات نمونهی آشنای 

 گیری چندمعیارههای تصمیمآوری داده در روشآشنایی با مالحظات جمع 

 گیری چندمعیارههای تصمیمها در روشآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۵۴۶ مرجع پژوهش

 مقدمه

ر در های مؤثها و معیارهای متفاوت و گاهی متناقض وجود داشته باشد، یکی از روشبا گزینه وقتی احتمال انتخاب
ن عرصه م در ایاست. در این فصل به سه روش مه« گیری چندمعیارهتصمیم»های انتخاب تصمیم برتر استفاده از روش

 پرداخته خواهد شد. «  DEA»و « AHP» ،«ANP»یعنی 
 

  گیری چندمعیارههای تصمیم. روش09-0
ارزیابی عواقب و نتایج »، «پذیری آنانارزیابی امکان»، «های مختلف و ممکنحلشناسایی راه»شامل « گیریتصمیم»

 «مدیریت»است. کیفیت در بسیاری مشاغل ازجمله « حلانتخاب و اجرای بهترین راه»و « حلناشی از اجرای هر راه
د رویکرد یا کیفی خواهد بود. هرچن کمّیها بر اساس چندین معیار گیریگیری است. اغلب تصمیمتابع کیفیت تصمیم
نبال دطور مستقیم بههای پژوهش بهدر امور خاص تأکید دارد اما برخی روش« کاهش خطای تصمیم»اصلی پژوهش بر 

های موجود است. وقتی برای انتخاب یک تصمیم از تر یک تصمیم مناسب از میان تصمیمتر و مناسبب دقیقانتخا
های مختلف، چند معیار وجود دارد که هرکدام دارای ارزش و اوزان خود هستند، الگوی پژوهشی میان تصمیم

ی چندمعیاره دارای دو دسته اصلی گیرگیرد. الگوی پژوهشی تصمیمشکل می MCDM»1گیری چندمعیاره یا تصمیم»
 هستند.  7-73به شرح جدول 

  MCDM گیری چندمعیاره های روش پژوهش تصمیم. انواع مدل0-09جدول 
 توضیح انواع ردیف

7 MODM گیری پیوسته با هدف طراحیگیری چندهدفه برای فضای تصمیمهای تصمیممدل 
2 MADM گیری گسسته با هدف انتخاب گزینه برتر ای تصمیمگیری چند شاخصه برای فضهای تصمیممدل 

و  «مقیاس کردن معیارهابی»، «کمّیتبدیل معیارهای کیفی به »در این روش بر سه اقدام اساسی « معیارها»درباره    
ا ر آن رباید عناص« گیرینظام چندمعیاره در تصمیم»شود. برای تحلیل یک تأکید می« های نسبی معیارهاتعیین وزن»

آن پرداخت. از عناصر مهم در این روش پژوهش « سازی و تحلیلمدل»دقت  شناخت و تعریف کرد و سپس به به
اره کرد. اش« هانتایج حاصل از مقایسه»و « های تصمیمگزینه»، «معیارهای ارزیابی»، «گیرندهتصمیم»، «هدف»توان به می

هاست. این ماتریس ای از سطرها و ستونشامل مجموعهاست که « ماتریس تصمیم»عنصر مرکزی این ساختار، یک 
های صورت وزنتوانند بهها میکند. اولویتها و معیارهای ارزیابی بیان میای از گزینهنتایج تصمیم را برای مجموعه

هترین گزینه ب توانبندی نتایج تصمیم میشده برای معیارهای ارزیابی مورداستفاده قرار گیرند. با اولویتاختصاص داده
اشاره  2-73توان به مواردی به شرح جدول گیری چندمعیاره میهای تصمیمترین روشرا انتخاب کرد. ازجمله مهم

 کرد. 
 
 
 

                                                           
1. Multiple Criteria Decision Making (MCDM) 
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 گیری چندمعیاره های تصمیم. انواع روش2-09جدول 

 توضیح روش ردیف
7 AHP دهی ی و وزنمعیارهای مختلف از طریق مقایسه زوج فرایند تحلیل سلسله مراتبی با تأکید بر انتخاب بهترین گزینه بر اساس

 ها به معیارها و گزینه
2 FAHP سازی اعداد در فرایند تحلیل سلسله مراتبی فرایند تحلیل مراتب فازی با تأکید بر فرایند بر فازی 

9 ANP  مانندAHP شود.با این تفاوت که رابطه بین معیارها هم بررسی می 
4 Vikor ها براساس معیارهای مختلف که جواب سازشی یا دارای توافق گیری پیرامون گزینهسازشی برای تصمیم ویکور روشی

 ترین جواب موجه به جواب ایدئال است. متقابل نزدیک

5 ELECTRE ها از بر اساس مفاهیم مسلط و غیر مسلطبندی گزینهرتبه 

6 TOPSIS ها یک نمره کارایی داده شود.بندی شوند یا به هر یک از آنا رتبههدر تاپسیس باید با توجه به معیارها، گزینه 

1 SAW ها سازی آندهی و نرمالکمک ماتریس تصمیم و سپس وزنها بهبندی گزینهرتبه 

8 ISM «با استفاده از نظرات خبرگان به دنبال تجزیه معیارها در چند سطح مختلف و  تحلیل  که« سازی ساختاری تفسیریمدل
 پردازد. ها میرتباط بین شاخصا

3 MABAC تخمین مقایسه سطوح مبتنی بر بردار چندمعیاره 

71 CRITIC اهمیت معیارها مبتنی بر همبستگی درونی معیارها 

77 BWM  هایی با روش بر پایه ماتریس مقایسات زوجی بنا شده و از این نظر شباهت« بهترین بدترین»روشAHP .بار  دارد
 گیری با تعدادی زیاد معیار مفید است. ها دارد و در مسائل تصمیمکمتری نسبت به سایر روشمحاسباتی 

72 DEA گیریهای ورودی و خروجی به هر نهاد برای تصمیمها با تأکید بر دادهتحلیل پوششی داده 

و  ANP»2ای ایند تحلیل شبکهفر»، AHP»7مراتبی فرایند تحلیل سلسله»در میان این موارد به سه مورد رایج چون      
هایی به اما تفاوت باوجود مشابهت« ANP»و « AHP»اشاره خواهد شد. دو روش  DEA»9ها تحلیل پوششی داده»

 با هم دارند.   9-73شرح جدول 
 AHPمراتبی با تحلیل سلسله ANPای . تفاوت روش تحلیل شبکه4-09جدول 

 توضیح روش ردیف
7 AHP ر طرفه و دهای یکمراتبی )دارای محدودیتتقل از هم و امکان مقایسات زوجی بر اساس الگوی سلسلهبرای معیارهای مس

 های متقابل بین عناصر تصمیم(نظر نگرفتن وابستگی
2 ANP ای های )رویکردی چند طرفه با امکان بررسی وابستگیهم و بر اساس ساختار شبکهبه برای معیارهای دارای همبستگی نسبت

 قابل بین عناصر تصمیم( مت

شده است. هر ( نشان دادهb)تصویر  ANPای بودن ( با شبکهa )تصویر AHPتفاوت خطی بودن  7-73در شکل      
با  AHPهمان روش  ANPشوند. روش ها با هم با فلش مشخص میو روابط آن Nodeها با گره یا یک از بخش

« برترنهتصمیم یا گزی»دنبال انتخاب هر دو روش با مقایسه زوجی بهتفاوت تأکید بر بررسی روابط درونی است اما 
 شود. تنها برای شناخت معیار یا زیرمعیار برتر استفاده می ANP هستند. در مواردی از مدل

                                                           
1. Analytical Hierarchy Process (AHP) 
2. Analytical Network Process (ANP) 
3. Data Envelopment Analysis (DEA)  



 

 

 ۵۴۴ مرجع پژوهش

 
 (b)ای و تحلیل شبکه (a)مراتبی های تحلیل سلسله. تفاوت مدل0-09شکل 

 
 AHP. مفهوم تحلیل سلسله مراتبی 09-2     

ن است که نخستی« درخت تصمیم»گیری چندمعیاره با طراحی عنوان یک روش تصمیمبه AHPتحلیل سلسله مراتبی یا 
 شرحمراتبی از باال به پائین بهسه سطح سلسله مطرح شد. در این روش 7381در سال  7بار توسط توماس ال ساعتی

 وجود دارد.  2-73مانند شکل « ای ممکنهها یا انتخابگزینه»و « معیارهای ارزیابی»، «هدف مسئله»

 
 برای خرید خودرو« هاهدف، معیار، زیرمعیار و گزینه»مراتبی از باال شامل . نمونه یک طرح سلسله2-09شکل 

 «هزینه، ایمنی، استایل و ظرفیت»گزینه یا خودرو وجود دارد که بر اساس معیارهای  6تعداد  7-73در نمونه شکل      
هزینه خرید، هزینه سوخت، هزینه نگهداری و ارزش برای »با زیرمعیارهایی مانند « هزینه»یارها مانند و در برخی مع

ترتیب سه باید به« مراتبیتحلیل سلسله»گیرند. در هر پژوهش صورت مقایسه جفتی موردبررسی قرار میبه« فروش
 مشخص شود.  4-73به شرح جدول « هاهدف، معیارها و گزینه»سطح 

 AHPمراتب در روش . تعیین سطوح سلسله0-09ل جدو 
 توضیح اصول ردیف

تواند شود. برای نمونه هدف میگیری در زمینه خاص یا هدفی که پژوهش برای آن انجام میو همان نیاز تصمیم Goalیا  هدف 7
 گیری مناسب برای خرید یک محصول از میان چند محصول باشد.  تصمیم

توان تمایز یا برتری یک گزینه نسبت به گیرد. با معیارها میهمان چیزی که انتخاب بر اساس آن صورت می Criterionیا  معیار  2
« ه خریدهزین»و با زیرمعیارهایی چون « هزینه»های دیگر را تشخیص داد. برای نمونه در انتخاب بین چند محصول، معیار گزینه

 مؤثر باشد.  تواند در انتخاب یک محصولمی« هزینه نگهداری»و 
ها بر اساس و همان موارد قابل انتخاب که باید باالترین اولویت را پس از مقایسهCandidates  یا Alternativeمعادل  هاگزینه 9

باشند. برای نمونه پژوهشگر ممکن است « نظر»یا « ایده»، «انسان»، «محصول»تواند شامل ها میمعیارها شناسایی شود. گزینه
 چند محصول یا نامزد مدیریت، بهترین گزینه را با معیارهایی دقیق انتخاب کند.    بخواهد بین

 است.   5-73شامل مراحلی به شرح جدول  AHPفرایند اجرای تحلیل سلسله مراتبی      
 

 

                                                           
1. Thomas L. Saaty 
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 AHP. مراحل اجرای روش 5-09جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 هادقیق تعداد معیارها و گزینهعیین بیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش و ت طراحی پژوهش 7
 ها ها درباره معیارها و گزینهآوری دیدگاهانتخاب جامعه و نمونه خبرگان برای جمع گیرینمونه 2
 ها بر اساس وزن معیارها   دوی معیارها و سپس مقایسه گزینهکننده دوبهطراحی پرسشنامه خبره یا مقایسه هاآوری دادهجمع 9
 ها  ها و در ادامه تعیین وزن یا اولویت گزینهدوی معیارها و تعیین وزن آنتدوین ماتریس مقایسه دوبه هاافتهتحلیل ی 4
 ها و انتخاب گزینه یا تصمیم برتر  بندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

، هدف»مراتبی شامل وی سلسلهدر این مرحله باید مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش و الگ. طراحی پژوهش: 09-2-0
عیارهایی زیرم»و در صورت لزوم « معیارها»، سپس «هدف»مشخص شود. بنابراین باید در یک الگو، ابتدا « معیار و گزینه

ها را مشخص کرد. هدف اصلی نشان دهنده نیاز به انتخاب یک گزینه و در انتهای سلسله مراتب گزینه« بر هر معیار
« هدف»یک نمونه الگوی طراحی شده است که در آن  9-73های دیگر است. شکل ها یا تصمیمینهیا تصمیم از میان گز

انتخاب یک گزینه از میان سه گزینه نامزد برای مدیریت یک سازمان است. در سطح دوم معیارهای انتخاب یک مدیر 
وم به اند. سطح سشدهانتخاب بر اساس مرور پیشینه و مبانی نظری« عالقه، تجربه، تحصیالت و سن»مناسب یعنی 
 ها با باالترین اولویت انتخاب شوند.   پردازد که باید یکی از آنهای موجود میمعرفی گزینه

 
 «الف، ب، ج»های . نامزدهای مدیریت از راست به چپ با اسامی گزینه4-09شکل 

ماتریس مقایسات زوجی در مرحله تحلیل را ویژه تشکیل باید دقت داشت که تعداد زیاد گزینه، مراحل بعد و به      
معیارها و »دشوار خواهد کرد. بنابراین ضرورت دارد تا با مرور مبانی نظری و ادبیات پیشینه به شناسایی و انتخاب 

« همگنی»های زوجی باید به ها پرداخت. برای مقایسهمناسب و در صورت امکان محدود کردن گزینه« زیرمعیارهای
های زینهاز گ« های محرزگزینه با برتری»توان های موردبررسی توجه داشت. یعنی نمیجفت گزینه« ذیریپمقایسه»یا 

شده سلسله مراتبی در این مرحله آن است که بر اساس هدف مشخص دیگر را وارد مدل کرد. منطق الگوی طراحی
 (.  7932خاب کرد )طالقانی، شاهرودی و صانعی، ها را انتها، بهترین آنشده و به کمک معیارها بتوان با مقایسه گزینه

ها از طریق گیرد. یعنی دادهاز افراد خبره صورت می AHPگیری در روش نمونهگیری: . مالحظات نمونه09-2-2
گیری در این روش اغلب گیرد. نمونهنظر و خبره در حوزه مورداشاره صورت میپرسشنامه خبره از میان افراد صاحب

ای مشخص یا کم یا نظر یا خبره در زمینهشمار یا هدفمند است، زیرا در اغلب موارد تعداد افراد صاحبصورت کلبه
؛ 2176، 7شده است )ایسابنمونه توصیه 21تا  71ها دشوار است. به این منظور اغلب تعدادی بین دسترسی به آن

                                                           
1.  ISAHP 



 

 

 ۵۲۱ مرجع پژوهش

توان تعداد را ها، میره و امکان دسترسی به آن(. البته اگر در صورت باالبودن تعداد نفرات جامعه خب2179، 7بیبی
 افزایش داد. 

شوند. آوری میای بنام پرسشنامه خبره جمعها در این روش با پرسشنامهدادهها: آوری داده. مالحظات جمع09-2-4
درجه  نه»مقیاس  با« هادرباره گزینه»و سپس « ابتدا درباره معیارها»آوری نظرات خبرگان، امکان جمع« پرسشنامه»این 

 کند. را فراهم می« ایدرجهپنج»یا مقیاس  6-73شرح جدول به« ساعتی
 برای مقایسه جفتی « اینه درجه». مقیاس 6-09جدول 

 توضیح وضعیت مقایسه ارزش
 اهمیت برابر برای دو معیار یا گزینه مورد مقایسه شرایط برابر  7
 ینه با معیار یا گزینه مورد مقایسه دیگر کمی بهتر بودن یک معیار یا گز کمی برتر 9
 برتری یک معیار یا گزینه با معیار یا گزینه مورد مقایسه دیگر  برتر 5
 برتری زیاد یک معیار یا گزینه با معیار یا گزینه مورد مقایسه دیگر  برتری زیاد  1

 ایسه دیگر برتری کامل یک معیار یا گزینه با معیار یا گزینه مورد مق برتری کامل 3
 های بینابین موارد فوق ارزش بینابین  2-4-6-8

دارای شکلی دوبعدی و با امکان مقایسه زوجی است، یعنی دو معیار یا گزینه در دو سمت « پرسشنامه خبره»     
محدوده باالتر  بهدو معیار یا گزینه، عدد برتری هر گزینه با گرایش  مقایسهدهنده با گیرند. پاسخپیوستار اعداد قرار می

معنای یکسان بودن اولویت دو معیار یا گزینه در وسط به« 7»کند. انتخاب نقطه و به سمت آن گزینه انتخاب می« 7»از 
دوی چهار معیار در نمونه یک نمونه از الگوی پرسشنامه خبره برای مقایسه دوبه 1-73موردبررسی است. در جدول 

 دهد.   ر را نشان میمعرفی شده برای انتخاب مدیر برت
 . نحوه مقایسه معیارهای اصلی1-09جدول 

 

 گیرد. ها صورت میبرای تحلیل داده 8-73شرح جدول تی بهها اقداماآوری دادهبعد از جمعها: . تحلیل داده09-2-0
 
 
 
 

                                                           
1.  Baby, S  

 معیار 9   1   5   4   0   4   5   1   9   معیار

 معیار سن 9   1   5   4   0   4   5   1   9 معیار تجربه

 معیار عالقه 9   1   5   4   0   4   5   1   9 معیار تجربه

 معیار تحصیالت 9   1   5   4   0   4   5   1   9 معیار تجربه

 معیار عالقه 9   1   5   4   0   4   5   1   9 معیار سن

 معیار تحصیالت 9   1   5   4   0   4   5   1   9 معیار سن

 معیار تحصیالت 9   1   5   4   0   4   5   1   9 معیار عالقه
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 ها. اقدامات اجرایی برای تحلیل داده8-09جدول 
 اقدامات ردیف

 تعیین وزن معیارها 7
 تعیین نرخ سازگاری مقایسه زوجی معیارها 2
 هاتعیین وزن گزینه 9
 هاتعیین نرخ سازگاری مقایسه زوجی گزینه 4
 ه یا تصمیم برترانتخاب گزین 5

های معرفی شده درخصوص میزان اولویتآوریهای جمعدر ادامه و پس از داده. تعیین وزن معیارها: 09-2-0-0
دهی به معیارها های پرکاربرد برای وزنرا مشخص کرد. یکی از روش« اهمیت و وزن هر معیار»شده در هر معیار باید 

است.  «یانگین معنایی، میانگین حسابی، میانگین هندسی و بردار ویژهمجموع سطری، مجموع ستونی، م»شامل روش 
انجام « وزن نهایی»یا  7«بردار ویژه»ستونی در یک ماتریس تا رسیدن به  -این روش با یک سری عملیات سطری

 شده است.ارائه 3-73شود. یک نمونه ماتریس مورداشاره در جدول می
 . جدول تعیین وزن معیارها9-09جدول 

 )بردار ویژه( یا نرمال وزن میانگین  تحصیالت عالقه سن تجربه معیارها
 42/1 15/9 4 9 1 7 تجربه
 73/1 61/7 9/7 5/7 7 1/7 سن

 26/1 99/2 9 7 5 9/7 عالقه
 79/1 74/7 7 9/7 9 4/7 تحصیالت

 7 96/3 مجموع

ت اولویت باالتری دارد؛ در حال« هفت مرتبه» یعنی تجربه« تجربه نسبت به سن»برای « 1اولویت »در این ماتریس      
برابر نسبت به تجربه از اولویت کمتری برخوردار است. در ادامه هفتیعنی سن « 1/7»مقدار « سن نسبت به تجربه»

مونه شود. در ماتریس نهای زوجی هر سطر با هم جمع و بر تعداد آن تقسیم مینتایج مقایسه« میانگین»برای محاسبه 
ردیف معیارها با هم جمع و بر تعداد معیارها یعنی چهار تقسیم  4، نمرات «تجربه»شده برای تعیین اولویت معیار ارائه
است. در گام دوم « 15/9»و تقسیم آن بر چهار، مقدار میانگین « 75»شود. در این نمونه جمع چهار ردیف برابر می

مده از آدستهای بهستونی میانگین»را بر مجموع نتایج « سطر»آمده هر دستها باید میانگین بهبرای نرمال شدن وزن
باشد. ستون جدید حاوی وزن نرمال شده  7آن است که جمع اوزان برابر « وزن نرمال»تقسیم کرد. منظور از « سطرها

 است.  71-73معیارها به شرح جدول  دهنده اولویتیا وزن نهایی و نشان« بردار ویژه»هر معیار، همان 
 
 
 
 

                                                           
1. Egienvalue  



 

 

 ۵۲۲ مرجع پژوهش

 بندی بر اساس اوزان نرمال . جدول رتبه01-09جدول  
 رتبه ارزش وزنی نام معیار
 7 42/1 تجربه
 2 26/1 عالقه
 9 73/1 سن 

 4 79/1 تحصیالت

امل تواند شمی« تجربه»شده باشد. برای نمونه معیار هر معیار ممکن است خود از یک مجموعه زیرمعیارها تشکیل     
ی و زیرمعیارهای دیگر باشد. وقت« تجربه مدیریتی»، «های دیگرتجربه کار در سازمان»، «زمان حاضرسابقه کاری در سا»

 شود. اضافه می AHPباشد، به یک سطح دیگر در مدل زیر معیار وجود داشته
برای کنترل هرگونه خطا یا ناسازگاری در هر جدول سازگاری مقایسات زوجی معیارها: . تعیین نرخ09-2-0-2
را محاسبه کرد. این محاسبه امکان تشخیص میزان سازگاری و اعتماد به « نرخ ناسازگاری»های زوجی باید ایسهمق

میزان « بودنپذیرش قابل»منزله به« 7/1کمتر از »کند. نرخ ناسازگاری ها را فراهم میهای حاصل از مقایسهاولویت
ها تجدیدنظر شود. مراحل محاسبه نرخ باید در مقایسه« 7/1»است و در صورت بیشتر بودن از « هاسازگاری مقایسه»

 است.  77-73ناسازگاری به شرح جدول 
 . مراحل اجرای نرخ ناسازگاری00-09جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 « وزن نسبی»بردار مجموع وزنی حاصل از ضرب ماتریس مقایسات زوجی در بردار ستونی  محاسبه بردار مجموع وزنی 7
 تقسیم عناصر بردار مجموع وزنی بر بردار اولویت نسبی  بردار سازگاریمحاسبه  2
 Lmaxمیانگین عناصر برداری سازگاری  Lmaxمحاسبه  9
 CI(= n( /)n- Lmax-7بر اساس فرمول ) محاسبه شاخص سازگاری 4

 عبارت است از تعداد معیارهای موجود در مسئله nدر این فرمول 

 ( CR=CI/RIیم شاخص سازگاری بر شاخص تصادفی )تقس محاسبه نسبت سازگاری 5

 شود.استخراج می 72-73شاخص تصادفی از جدول مشخصی به شرح جدول      
 (RI). جدول شاخص سازگاری تصادفی 02-09جدول 

75 74 79 72 77 71 3 8 1 6 5 4 9 2 N 

53/7 51/7 56/7 48/7 57/7 43/7 45/7 47/7 92/7 24/7 72/7 3/1 58/1 1 RI 

کمتر بود، میزان سازگاری یا اعتماد به « 7/1»بود که چون از میزان  187/1شده برابر نرخ ناسازگاری نمونه ارائه     
 ها مورد تأیید بود. مقایسه

دو بر اساس هر معیار مقایسه شوند. بازهم صورت دوبهها بهدر گام بعد باید گزینهها: . تعیین وزن گزینه09-2-0-4
بت شود تا نمرات برتری هر گزینه نسها توسط خبرگان استفاده میسشنامه خبره برای مقایسه زوجی گزینهاز مورد پر

د های موجوطور جداگانه بین گزینهبه گزینه دیگر مشخص شود. در این پرسشنامه بر اساس هر یک از معیارها به
ا به شرح هها، ماتریس داده، بعد از انجام مقایسه«تجربه»گیرد. برای نمونه بر اساس معیار های جفتی صورت میمقایسه
 حاصل شد.   79-73جدول 
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 « تجربه»ها بر اساس معیار . ماتریس مقایسه زوجی گزینه04-09جدول 
 گزینه ج گزینه ب گزینه الف تجربه

 4 4/7 7 گزینه الف
 3 7 4 گزینه ب
 7 3/7 7 گزینه ج

و « هامیانگین»شود و در ادامه مانند قبل ماتریس مقایسه زوجی انجام می هاهمین نحو برای هر یک از معیاربه     
طور جداگانه بر دیگر میانگین هر سطر محاسبه و بهعبارتهر گزینه محاسبه خواهد شد. به« شدههای نرمالوزن»

هر معیار  بر اساس« لویتگزینه با باالترین او»و « نرمال شدهوزن»های سطرها تقسیم تا مقدار مجموعه ستونی میانگین
 است.« بردار ویژه»کننده اولویت همان ستون (. ستون تعیین74-73مشخص شود )جدول 
 ها بر اساس معیار تجربهشده و تعیین اولویت بین گزینهنرمال. ماتریس تعیین وزن00-09جدول 

 اولویت  گزینه ج گزینه ب گزینه الف تجربه
 271/1 4 4/7 7 گزینه الف

 171/1 3 7 4 ب گزینه
 166/1 7 3/7 7 گزینه ج

ها به تفکیک هر معیار مشخص گزینه های زوجی را باید برای سایر معیارها نیز انجام داد تا اولویتهمین مقایسه     
 شود. 

تعیین نرخ سازگاری »مانند روش معرفی شده برای ها: های زوجی گزینه. تعیین نرخ سازگاری مقایسه09-2-0-0
 شود. ها تعیین میهای زوجی گزینه، در این مرحله نیز نرخ سازگاری مقایسه«های زوجی معیارهاسهمقای
در ادامه نمرات وزن یا اولویت هر گزینه در هر معیار را در ماتریسی به . انتخاب گزینه یا تصمیم برتر: 09-2-0-5

 هر گزینه محاسبه شود.  « وزن کلی یا نهایی»تنظیم تا  75-73شکل 
 ها در هر معیار . نمونه ماتریس وزن گزینه05-09جدول   

 تحصیالت  عالقه  سن تجربه 
 788/1 149/1 265/1 271/1 گزینه الف
 187/1 734/1 612/1 171/1 گزینه ب
 197/1 169/1 169/1 166/1 گزینه ج

زن شود تا و« ر بر وزن آن معیار ضربوزن هر گزینه در هر معیا»هر گزینه باید « کلی یا نهایی وزن»برای تعیین      
شده هر گزینه بر اساس وزن هر های محاسبهتوان با جمع وزنازآن میهر گزینه بر اساس وزن معیار تعیین گردد. پس

 ود. شبه این شکل محاسبه می« الف»انتخاب را کرد. برای نمونه وزن نهایی گزینه  تر و اولویتتوان اعداد بزرگمعیار می
 (= امتیاز گزینه الف271/1×  42/1( + )788/1×  79/1( + )119/1×  26/1( + )265/1×73/1=)95/1
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با « ب»امتیاز شدند. درنتیجه گزینه « 75/1«دارای « ج»امتیاز و گزینه « 43/1»دارای « ب»به همین ترتیب گزینه   
ورداشاره تا(. برای انجام محاسبات میبی، بیعنوان مدیر باشد )حبتواند گزینه اول برای انتخاب بهبیشترین امتیاز می

 استفاده کرد. 7«چویسژن و اکسپرتاکسل، سوپر دسی»افزارهای توان از نرممی
 
 (FAHP) 2. فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی09-4 

یری در گمیمها برای تصتوان از آنبا توجه به سازگاری بیشتر اعداد فازی با عبارات کالمی و گاه مبهم انسانی، می
ی سازی اعداد در فرایند تحلیل سلسله مراتبی یا استفاده از اعداد فازی مثلثدنیای واقعی استفاده کرد. این فرایند بر فازی

سازی به در فازی« چانگ»های زوجی و بر مبنای حداقل مجذورات لگاریتمی اشاره دارد. در روش در ماتریس مقایسه
ازی شود. طیف فتربودن یک عدد فازی از عدد فازی دیگر تأکید میمیزان احتمال بزرگ یا« پذیریدرجه امکان»مفهوم 

-و محدوده 9«اهمیت برابر، کمی بهتر، خیلی بهتر، به مقدار خیلی زیاد بهتر و کامالً بهتر»معادل مقیاس نه درجه ساعتی 

 است.  76-73های بینابینی به شرح جدول 
 AHPس نه درجه ساعتی در روش . طیف فازی معادل مقیا06-09جدول 

 معادل فازی معکوس معادل فازی jنسبت به  iعبارت کالمی مقایسه  ردیف
 (1,1,1) (1,1,1) اهمیت برابر 7

 (1 ,0/5 ,0/333) (1,2,3) بینابین 2

 (0/5 ,0/333 ,0/25) (2,3,4) کمی بهتر 9

 (0/333 ,0/25 ,0/2) (3,4,5) بینابین 4

 (0/25 ,0/2 ,0/166) (4,5,6) خیلی بهتر 5

 (0/2 ,0/16 ,0/142) (5,6,7) بینابین 6

 (0/166 ,0/142 ,0/125) (6,7,8) به مقدار خیلی زیاد بهتر  1

 (0/142 ,0/125 ,0/111) (7,8,9) بینابین 8

 (0/111 ,0/111 ,0/111) (9,9,9) کامالً بهتر  3

 (. 7939شده است )سرافرازی، ایزدیار و حبیبی، بینیپیش 71-73فازی مراحلی به شرح جدول  AHPدر روش      
 فازی  AHP. الگوریتم بهبودیافته روش 01-09جدول 

 مراحل ردیف
 شده در ماتریس زوجی های گردآوریانتخاب طیف فازی موردنظر و ورود داده 7
 استفاده از میانگین هندسی برای تجمیع دیدگاه خبرگان و محاسبه میانگین هر سطر 2
 ها با جمع فازیفازی محاسبه مجموع ترجیحات یا اولویت جمع 9
 دلیل مقادیر فازی( ها )استفاده از فرمول اختصاصی برای محاسبه وزن هر عنصر بهتقسیم ترجیحات بر مجموع تمامی آن 4
 . شود(تعیین وزن نهایی موارد )اوزان فازی که برای محاسبه وزن قطعی از روش فازی زدایی استفاده می 6
 سازی خطیآمده به روش نرمالدستنرمال کردن اوزان قطعی به 1 

 
                                                           
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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  (ANP). فرایند تحلیل شبکه09-0
رویکرد  ANPارائه شد. روش  7386در سال « زاواساعتی و تاکی»توسط « ANPای یا فرایند تحلیل شبکه»روش      

 مراتبی یا یت با همان روش تحلیل سلسلهاست. در شرایط مستقل بودن معیارها اولو AHPیافته از روش توسعه

AHP خواهد بود اما در صورت وجود روابط اثرگذار بین معیارها و زیرمعیارها بهتر است که از روشANP  استفاده
برخوردار است که روابط بین سطوح مختلف  4-73شرح ای بهاز ساختاری شبکه ANPای یا شود. روش تحلیل شبکه

 د.  ها تأکید داردهد. این الگو بر تعامالت و بازخوردهای میان معیارها و گزینهای نشان میهصورت شبکتصمیم را به

 
 ای . نمونه الگوی فرایند تحلیل شبکه0-09شکل 

گیری هستند. برای تعیین روابط بین معیارها معیارهای اصلی تصمیم C4تا  C1چهار معیار  4-73بر اساس شکل      
 استفاده کرد.  78-73ها به شرح جدول راه توان از یکی ازمی

 های تعیین روابط بین معیارها . انواع راه08-09جدول 
 توضیح انواع ردیف

 ها با توجه به ادبیات پژوهشعنوان معیارهای اصلی و ایجاد ارتباط بین آنمانند عناصر آمیخته بازاریابی به ادبیات پژوهش 7
 پرسش از خبرگان  نظر خبرگان 2
 صورت امتیازدهی شدت ارتباطات به بیان  7روش دماتل 9
4 ISM  برای ارزیابی عوامل پژوهش و درنهایت کشف روابط بین معیارها« سازی ساختاری تفسیریمدل»یا 

 مرور کرد.  73-73توان در جدول را می ANPمراحل اجرای فرایند تحلیل شبکه یا      
  ANPتحلیل شبکه یا . مراحل اجرای فرایند 09-09جدول  

 توضیح مراحل ردیف
  «دماتل»یا « ادبیات پژوهش»نظر خبرگان، »های معیارها با یکی از روشعالوه تعیین روابط و به AHPمانند  طراحی پژوهش 7
 هاها درباره معیارها و گزینهآوری دیدگاهانتخاب جامعه و نمونه خبرگان برای جمع گیرینمونه 2
 گیری  شده در نمونهاز طریق پرسشنامه خبره و از خبرگان مشخص هادهآوری داجمع 9
 «   حد»و « موزون»، «ها با همثانویه برای رابطه معیارها و گزینه»، «اولیه»های  تدوین سوپرماتریس هاتحلیل یافته 4
 ها و انتخاب گزینه یا تصمیم برتر  بندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

 ANPها باید به تعریف ساختار شبکه پرداخت. روش با مشخص کردن معیارها و گزینه. طراحی پژوهش: 09-0-0
از چهار  4-73شده در شکل شود. در الگوی نمونه ارائهآغاز می« هامعیارها و گزینه»یک مدل فرضی نمایشگر نیز با 

                                                           
1. DEMATEL (Decision Making Trail And Evaluation) 
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ینه ها از بین سه گزینه، بهترین گزیارها و روابط بین آنشده است و باید بر اساس این معمعیار و سه گزینه تشکیل
 انتخاب شود. 

نظر »، «ادبیات پژوهش»هایی چون ها را از روشتوان آننکته مهم در این الگو وجود روابط بین معیارها است که می
 شناسایی کرد.« ISM»یا « دماتل»، «خبرگان

است و باید جمعی از خبرگان و ترجیحًا  AHPاینجا نیز مانند  گیری درروش نمونهگیری: . مالحظات نمونه09-0-2
د گیری غیرتصادفی هدفمنشمار یا نمونهصورت کلهای تخصصی بهآوری دیدگاهبین ده تا بیست نفر برای جمع

 انتخاب شوند.
ارزشی  5یا  3تاری در پیوس« پرسشنامه خبره»در اینجا نیز مانند مرحله قبل از ها: آوری داده. مالحظات جمع09-0-4

 شود. آوری میها جمعشود. سپس به کمک پرسشنامه دادهها استفاده میبرای هر یک از معیارها یا گزینه
ت. در این ها اسبیشترین تفاوت این روش با روش قبلی در مرحله تحلیل یافتهها: . مالحظات تحلیل یافته09-0-0

 خواهد بود.   21-73باتی به شرح جدول شده، مستلزم محاسآوریهای جمعمرحله داده
 . انواع محاسبات در روش تحلیل شبکه21-09جدول 

 محاسبات ردیف
 مقایسه زوجی معیارهای اصلی برای تعیین وزن معیارها 7
 ها مقایسه زوجی زیرمعیارهای هر معیار برای تعیین وزن آن 2
 ها زن آنصورت زوجی برای تعیین ومقایسه مجموعه زیرمعیارها به 9
 هاها بر اساس زیرمعیارها برای تعیین وزن آنمقایسه زوجی گزینه 4

کمتر باشد نشان از سازگاری و امکان طراحی « 7/1»در ادامه باید نرخ ناسازگاری محاسبه شود و اگر این نرخ از    
تهیه  «تریس اولیه یا نامتقارنسوپر ما»های زوجی، های حاصل از مقایسهسوپر ماتریس اولیه دارد. با محاسبات وزن

وپر س»گیرد. در شکل می« سوپر ماتریس موزون یا نرمال»ها در سوپرماتریس نامتقارن، سازی وزنشود. با نرمالمی
ر سوپ»افزار توان از نرماست. سوپر ماتریس موزون را می« یک»ها برابر جمع عناصر تمامی ستون« ماتریس موزون

وان با به ت« سوپر ماتریس حد»است. « سوپر ماتریس حد»بخش پایانی این مرحله تدوین استخراج کرد. « ژندسی
شود تا تمامی عناصر سوپر قدر تکرار میآید. این عمل آندست میبه« سوپر ماتریس موزون»رساندن تمامی عناصر 

های مربوط است. تنها درایهبرابر صفر  7«های سوپرماتریسدرایه»ماتریس شبیه هم شود. در این حالت حاصل تمامی 
ده با ششود. سوپر ماتریس حد محاسبهشود که در تمامی سطر مربوط به آن درایه تکرار میبه زیرمعیارها عددی می

اشت تا(. باید توجه ددست دهد )حبیبی، بیها را بهها و گزینهتواند اولویت نهایی شاخصژن میافزار سوپر دسینرم
طور خودکار انجام شده از پرسشنامه خبره را بهآوریهای جمعپس از واردکردن داده« ژندسیسوپر »افزار که نرم

د. سوپر ژن آشنا شونافزار سوپر دسیدهد. بنابراین کسانی که قصد استفاده از این روش را دارند، باید حتماً با نرممی

                                                           

باید عدد ردیف و ستون آن را « درایه»گویند. برای مشخص کردن هر می« دَرآیه یا دَرایه»شده های مشخص. به هر یک از عناصر درون ماتریس یا وزن7
ای که در ردیف نخست و ستون دوم قرار دارد نوشته رایهباشد، د Aنویس حرف کوچک نام ماتریس نوشت. برای نمونه اگر نام ماتریسی صورت پایینبه

 توانند حقیقی یا مختلط باشند.های یک ماتریس در حالت کلی میدرایه«. درایه یک دو»شود و خوانده می 72aشود می
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دمعیاره است که در ادامه اجرای یک نمونه به کمک های چنگیریافزار رایگان و پرکاربرد برای تصمیمژن یک نرمدسی
 شود.ژن معرفی میافزار سوپر دسینرم
 ژنافزار سوپر دسیدر نرم ANP. اجرای یک نمونه با روش 09-0-5

 71معیار اصلی و تعداد  9»است. در پژوهشی  7933در سال « صنایع بیست»این نمونه برگرفته از سایت آموزشی  
 ایاست. ابتدا مدل تحلیل شبکه«  ANP محاسبه وزن عوامل پژوهش با استفاده از روش»ارد و هدف وجود د« زیرمعیار

(ANP) (. 5-73شود )شکل افزار سوپر دسیژن رسم میپژوهش در نرم 

 
 افزار سوپردسیژنای بر اساس هدف و معیارها در نرم. رسم مدل تحلیل شبکه5-09شکل 

نفر از  91شده است، نشان از روابط درونی دارد. ابتدا با پرسشنامه خبره از نشان داده ای که در سطح معیارهاحلقه     
های زوجی، نرخ ناسازگاری های مقایسهآوری دادشود. بعد از جمعآوری میهای زوجی جمعهای مقایسهخبرگان داده

ها با روش زوجی بود. سپس داده هایو نشانگر سازگاری ماتریس مقایسه 7/1ها محاسبه شد که همگی کمتر از آن
افزار در نرم ANP افزار سوپردسیژن شدند. با ایجاد مدلبندی وارد نرمدهی و رتبهشده و برای وزنمیانگین هندسی ادغام

 حاصل شد.  21-73تا  27-73صورت جدول افزار، نتایجی بهشده در نرمهای زوجی ادغامسوپردسیژن و ورود مقایسه
 (14/1مقایسه زوجی معیارها نسبت به هدف )نرخ ناسازگاری= . 20-09جدول 

 
 (12/1)نرخ ناسازگاری=  C1. مقایسه زوجی زیرمعیارهای 22-09جدول 

 
 (12/1)نرخ ناسازگاری=  C2. مقایسه زوجی زیرمعیارهای 24-09جدول 



 

 

 ۵۲۴ مرجع پژوهش

 
 (14/1)نرخ ناسازگاری=  C3. مقایسه زوجی زیرمعیارهای 20-09جدول 

 
 (11/1)نرخ ناسازگاری=  C1مقایسه زوجی معیارها نسبت به عامل  .25-09جدول 

 
 (11/1)نرخ ناسازگاری=  C2. مقایسه زوجی معیارها نسبت به عامل 26-09جدول 

 
 (11/1)نرخ ناسازگاری=  C3. مقایسه زوجی معیارها نسبت به عامل 21-09جدول 

 
 شود. تشکیل می 28-73یس اولیه به شرح جدول آمده، حاال سوپرماتردستبا استفاده از اوزان به     

 . سوپرماتریس اولیه 28-09جدول 
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 گیرد. شکل می 23-73به شرح جدول « سوپرماتریس موزون»، در ادامه «سوپرماتریس اولیه»سازی با نرمال     
 . سوپرماتریس موزون 29-09جدول 

  
   دولبه شرح ج« سوپر ماتریس حددار»ا ماتریس همگرا شده و رسد تنهایت میدار به توان بیسوپر ماتریس وزن     
 شکل بگیرد.  73-91

 . سوپرماتریس حددار41-09جدول 

 
ها در هر بعد سازی آنتوان با نرمالدر سوپر ماتریس حدی، اوزان نهایی عوامل پژوهش آورده شده است که می     

 تا(. یاوزان نرمال شده را نیز محاسبه کرد )صنایع بیست، ب
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 ها . تحلیل پوششی داده09-5
 گیرنده دارای چندینریزی ریاضی برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیمیک مدل برنامه DEAها یا تحلیل پوششی داده

های چندمعیاره است و بنابراین نتایج آن گیریهای چندهدفه در تصمیمورودی و خروجی است. این مدل از نوع مدل
« ز کاراییمنر»گیرننده بر اساس های گسسته خواهد بود. واحندهنای تصنمیمگیرییک طرح برای تصمیمبیشتر ارائه 

« اییمرز کار»گیرنده به میزان فاصله آن تا هنر واحند تصمیم« عندم کنارایی»کنند. درجه برتر را انتخاب میتصمیم
 شوند. تقسیم می 97-73شرح جدول به BCC و CCR ها به دو دستههای اصلی تحلیل پوششی دادهبستگی دارد. مدل

 BCCو  CCR. رویکردهای دو الگوی اصلی 40-09جدول 
 توضیح انواع ردیف

 به نسبت تغییر نهاده مانند دو برابر شدن ستاده با دو برابر شدن نهاده  تغییر ستاده CCR  بازدهی ثابت نسبت به مقیاس 7
 متناسب با تغییر نهاده  غییر نکردن ستادهت BCC بازدهی متغیر نسبت به مقیاس  2

تحلیل واستفاده است. برای نمونه در تجزیهها قابلکردن بنگاه، در شرایط بهینه عمل«بازدهی ثابت نسبت به مقیاس»     
هنا انجام داد. این روش با در نظر گنرفتن تعندادی از توان با روش تحلیل پوششنی دادههای مالی را میصورت

ند کترجمه می« کنارایی»ها را به یک معیار بنه ننام عنوان خروجی، همه نسبتعنوان ورودی و تعدادی بههنا بنهسنبتن
با استفاده از مقایسه  DEA تا درنتیجه بتوان مقایسه و ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری را بهتر انجام داد. روش

شرکت  DEA کند. به این صورت کهها را تعیین می، کنارایی نسبی آن«کارا و ناکنارا»های ها با معیارهای شرکتشرکت
کنند. چنانچه ویژگی مالی مقایسنه منی« های برترشرکت»های کارا با عنوان موردنظر را بنا ینک گنروه از شرکت

ت ر این صورو در غی« کارا»هنای برتنر قنرار گینرد، شرکت تحت عنوان شرکت موردمطالعه در قالنب گنروه شنرکت
-حال رایجترین و درعینیکی از ابتدایی (.7983مقدم و غفاری، شود )خواجوی، غیوریبندی میطبقه« ناکارا»عنوان به

ی و مالی، اقتصاد»های مختلف ها در زمینهاست. این نسبت« هانسبت»گیری کارایی، استفاده از های اندازهترین روش
ها برای انواع شاخص« هاها به ورودینسبتی از خروجی»عنوان این حالت کارایی به شود. درکار گرفته میبه« صنعتی

 شود.  محاسبه می
توان در قالب مراحل ها را نیز میاجرای روش تحلیل پوششی دادهها: . مراحل اجرای تحلیل پوششی داده09-5-0

 در نظر گرفت.  92-73جدول 
 هایل پوششی داده. مراحل اجرای روش پژوهش تحل42-09جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 بیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش و تعیین متغیرها طراحی پژوهش 7
 گیری واحدهای تصمیمبررسی برای تصمیمهای قابلها و خروجیمشخص کردن ورودی گیرینمونه 2
 گیری واحدهای تصمیم متصمیهای منتخب برای های ورودی و خروجیآوری دادهجمع هاآوری دادهجمع 9
 هاحاصل از تحلیل داده« ماهیت الگو و بازده به مقیاس الگو»ارزیابی نسبی واحدها بر اساس  هاتحلیل یافته 4
 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

به شرح جدول  DEAها یا ششی دادهالزامات اساسی روش تحلیل پوها: . الزامات روش تحلیل پوششی داده09-5-2
 خواهد بود.  73-99
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 (DEA)ها . الزامات اساسی روش تحلیل پوششی داده44-09جدول 
 توضیح الزامات ردیف

 شود. مورد ورودی انتخاب می 9و بیشتر مواقع  5تا  2تعداد ورودی بین  هاورودی 7
 شود.تر مواقع یک مورد خروجی انتخاب میمورد بوده و بیش 9تا  7ها بین تعداد خروجی هاخروجی 2
 برابر مجموع ورودی و خروجی باشد.  5ها باید که تعداد آن DMU»7»یا واحد  واحدهای تصمیم 9
 های واقعی نیاز است. شود و به دادهبا طیف لیکرت انجام نمی DEAدقت کنید که  هاداده 4

 «ماهیت الگو و بازده به مقیاس الگو»یابی نسبی واحدها شامل برای ارز DEAهمچنین دو مشخصه اصلی الگوی       
 است. 94-73به شرح جدول 

 (DEA)ها . دو مشخصه اصلی در روش تحلیل پوششی داده40-09جدول 
 توضیح مشخصه ردیف

اهیت اشته باشیم، مها دها، سعی در حداقل ورودیداشتن سطح خروجیکه در فرایند ارزیابی با ثابت نگهدرصورتی ماهیت ورودی 7
 الگوی مورداستفاده ورودی است. 

ها، سعی در افزایش سطح خروجی داشته باشیم، داشتن سطح ورودیکه در فرایند ارزیابی با ثابت نگهدرصورتی ماهیت خروجی 2
 ماهیت الگوی مورداستفاده خروجی است.

ا هعنوان نسبتی هستیم که باید در ورودیفنی به با دیدگاه ورودی به دنبال شناسایی ناکارایی DEAدر الگوی      
ی دنبال نسبتکاهش داده شود تا خروجی بدون تغییر بماند و واحد در مرز کارایی قرار گیرد. در دیدگاه خروجی به

وجود آید تا واحد موردنظر به مرز کارایی ها بهها افزایش یابند، بدون آنکه تغییر در ورودیهستیم که باید خروجی
برسد. علت انتخاب یکی از دو دیدگاه در این است که در مواردی مدیریت واحد هیچ کنترلی بر میزان خروجی ندارد 

نحوی   و مقدار آن از قبل مشخص و ثابت است. برعکس در برخی موارد میزان ورودی ثابت و عملکرد واحدها به
ی ندارد و مقدار آن از قبل مشخص و ثابت است. است که در بعضی موارد مدیریت واحد هیچ کنترلی بر میزان خروج

برعکس در برخی موارد میزان ورودی ثابت و مشخص است و میزان تولید )خروجی( متغیر تصمیم است و در چنین 
شرایطی، دیدگاه خروجی مناسب است. درنهایت انتخاب ماهیت ورودی و خروجی بر اساس میزان کنترل مدیر، بر 

 شود. ها تعیین میروجیها و خهر یک از ورودی
 
 
 
 

 

 

                                                           
1. Decision Making Unit  



 

 

 ۸۱۲ مرجع پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

پژوهش  روش   

یا قوم نگاری  21 مردم نگاری 

 نگاری  نگاری یا قومهدف کلی: آشنایی با روش پژوهش مردم
 اهداف یادگیری

 نگاری آشنایی با مفهوم و انواع روش پژوهش قوم 
 نگاری  گیری در قومآشنایی با مالحظات نمونه 

 نگاریآوری داده در قومآشنایی با مالحظات جمع 

 نگاریها در قومت تحلیل یافتهآشنایی با مالحظا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۸۱۸ مرجع پژوهش

 مقدمه

شناسی همبسته است. این روش توصیفی عمیق و تحلیلی از موقعیت فرهنگی نگاری اغلب با انساننگاری یا قوممردم
ندهای ژه فرایویهای مختلف و بهو در معنای وسیع، از فرهنگ است. در این روش، پژوهشگر به توصیف علمی فرهنگ

 نگاری پرداخته خواهد شد. پردازد. در این فصل به معرفی روش پژوهش قومایجادشده در شرایط طبیعی می
 

 نگاری . مفهوم پژوهش قوم21-0
از طریق مطالعه رفتار اعضای آن گروه « درک رفتار یا فرهنگ گروه موردمطالعه»نگاری، هدف اصلی مطالعات قوم
مشاهده »، «طور آشکار یا پنهانمشارکت در زندگی روزمره گروه یا قوم به»هایی چون است. پژوهشگر با روش

نگاری اغلب از چندین روش و با پردازد. در قومآوری داده میبه جمع« مصاحبه»و « شنیدن مطالب»، «رویدادها
در این (. 7937تون و جونز، شود )گراها استفاده میآوری دادهپذیر و مبتنی بر شرایط برای جمعرویکردی انعطاف

ها در زمینه موردبررسی، باعث دید جامع و پژوهش مشاهده موردمطالعه در شرایط طبیعی و تحلیل و ارزیابی یافته
های فرهنگی بر اساس بنیان نظری شود؛ زیرا اساس آن مطالعه عمیق و توصیف دقیق فرهنگ و موقعیتمعتبری می

فرهنگ، احساسات و »حال گروه موردمطالعه در محورهای نگارش شرح است. در این روش با سبکی خاص به
 «مشاهده، ثبت و ضبط»شود. در این روش پرداخته می« ترمسائل اجتماعی بزرگ»ها به و ربط تحلیلی آن« هاارزش

عنوی ارائه جانبه از مظاهر مادی و غیرمادی یا مها انجام و توصیفی کامل و همهها و فرهنگروابط اجتماعی، مکان
های انسانی محدود در زمانی مشخص مبتنی بر شود. این امر اغلب با مشاهده در محل و توصیف و تحلیل گروهمی

از دالیل رونق این روش آن است که یک مقوله رفتاری ممکن است (. 7916نیل، گیرد )مکتوان پژوهشگر صورت می
، نگارها با تمرکز بر موضوعی خاصداشته باشد. بیشتر قومهای گوناگون، معانی متفاوت و حتی متناقض در بافت

ا تر از رفتارهای غیرمعمول یها مهماندازی کامل از آن هستند. بنابراین رفتارهای عادی برای آندنبال رسیدن به چشمبه
-21رح جدول نگاری با توجه به رویکردهای انجام مطالعه به چهار مکتب عمده به شنشده خواهد بود. قومبینیپیش

 (. 7932شود )محمدپور، تقسیم می 7
 نگاری. انواع مکاتب قوم0-21جدول 

 توضیح انواع ردیف
 توصیف موقعیت در شرایط وقوع رفتار کالسیک 7
 توصیف ساختار فرهنگ با تأکید بر شیوه زندگی یک گروه  مندنظام 2
 های مختلفیم مربوط به تعامالت اجتماعی در فرهنگو تفسیر مفاه 7کشف معانی آشکار و پنهان یا تأویل تفسیری 9
 ها و امثال آن توصیف فرهنگ در شرایط تغییرات سیاسی، اقتصادی، انقالب انتقادی 4

 است.  2-21هایی به شرح جدول نگاری دارای ویژگینگاری یا مردمروش قوم     
 

 

                                                           

 . تفسیر یعنى معناى ظاهرى اما تأویل یعنى شناسایی معناى خالف ظاهر است. 7



  

 

 

 نگارینگاری یا قومروش پژوهش مردم ۸۱۵

 نگاریهای روش قوم. ویژگی2-21جدول 
 توضیح ویژگی ردیف

 گر بر کل بافت موردمطالعهتأکید مشاهده گراکل 7
 تعمیم بودن آنتفسیر رفتار هر فرد متأثر از بافت پیرامونی و غیرقابل گرابافت 2
 شناسایی افکار و احساسات فرد در یک رفتار و درک کامل رفتارها  پدیدارشناسی 9
 ها آوری دادهمشارکت فعال پژوهشگر در بافت موردمطالعه و جمع گرامشارکت 4

 دستی و امثالورسوم، مراسم، روابط، صنایعزبان، آداب»های فرهنگی مانند نگار روی طیف وسیعی از مؤلفهقوم     
ها همراه با مشاهده مشارکتی و ها در کنار افراد و زندگی نزدیک با آنکند و به همین دلیل حضور آنمطالعه می« آن

موردتوجه قرار  9-21نگاری در انواع مختلفی به شرح یی برخوردار است. پژوهش قوممصاحبه میدانی از اهمیت باال
 گیرد. می

 نگارینگاری یا مردم. انواع پژوهش قوم4-21جدول  
 توصیف و تحلیل انواع ردیف

 یک پدیده یا تجربه مرتبط با خود فرد از ابعاد تعامالت، فرهنگ و هویت نگاریمردم-خود 7
 چگونگی نهادینه شدن رفتارهای روزمره در قالب قواعد و روابط عام  نهادینگاری مردم 2
 عنوان یک فعالیت فرهنگی متمایز صحبت، زبان گفتمان و ارتباط به نگاری ارتباطاتمردم 9
 گرایی یا امپرسیونیسم  داستان خود یا دیگران بر اساس برداشت نگاری تحلیلیمردم 4
 های فرهنگی بزرگ مانند کشورها یا شهرها  بندیگروه نگاری کالنمردم 5
 های فرهنگی محدود مانند یک سازمان یا نهاد بندیگروه نگاری خردمردم 6
 درک و تفسیر رفتارها و عناصر فرهنگی یک گروه از دید گروه دیگر گروهنگاری برونمردم 1
 ی یک گروه از دید اعضای همان گروهدرک و تفسیر رفتارها و عناصر فرهنگ گروهنگاری درونمردم 8
 یک پدیده یا میدان در یک مقطع از زمان  نگاری مقطعیمردم 3
 یک پدیده در مقاطع زمانی مختلف  نگاری طولیمردم 71
 یک پدیده در دو مقطع زمانی جدا بر اساس یک عامل خارجی نگاری قبل و بعدمردم 77
 های قبلی های گوناگون درباره یک پدیده با طرحنگاریردمای از ممجموعه تکهنگاری چهلمردم 72
 چند پدیده برای دستیابی به یک مقایسه واحد و منسجم  نگاری تطبیقیمردم 79
 های حاصل از مشاهده مشارکتی، مصاحبه عمیق و بررسی اسناد داده نگاری کالسیکمردم 74
 بری در فرایند تولید معنا و ساخت زندگی روابط قدرت، سلطه و نابرا نگاری انتقادیمردم 75
 های مجازی مانند مشاهده مشارکتی مجازی، مصاحبه و اسناد مجازیها با استفاده از روشپدیده الیننگاری آنمردم 76
 جانبه معنای پدیده موردمطالعه در بستر خاصهمه نگاری تفسیریمردم 71
 یخی برای بررسی رویدادهای تاریخی ها و اسناد تارداده نگاری تاریخیمردم 78

درباره  هاییهای علمی و نظری، منجر به بیان داستاننگاری ضمن گفتگو با دیگران و توجه به نگرانیمردم -خود     
نگاری ارتباطات مطالعه های جایگزینی را برای زندگی و دیدن جهان معرفی خواهد کرد. در قومشود که راهخود می

فرهنگی  گیرد. هر گروه وصورت می« رویداد گفتگو، عمل گفتگو، وضعیت گفتگو و جامعه گفتگو»چون در محورهایی 
ترجیحات خاص خود را در انواع ارتباطات فردی تا جمعی دارد؛ بنابراین در این فرایند الگوهای ارتباطی و معنای 

 شود. الگوها درباره آن مردم مطالعه می



 

 

 ۸۱۶ مرجع پژوهش

شناس با مقایسه و کند تا مردمشناسی فراهم میهایی را برای مردمچون مونوگرافی، داده هایینگاری با روشمردم     
و شامل دو  نگاری استتر از مردمشناسی متمایز و گستردهشناسی یا انسانها به نتایج کلی دست یابد. مردمترکیب آن
فرهنگی  شناسیانسان»و « سمانی و بدنیهای نژاد و خصوصیات جشناسی جسمانی با تأکید بر ویژگیانسان»رویکرد 

 است. « های فرهنگیبا تأکید بر ویژگی
معرفی  4-21ها در جدول ترین آننگاری وجود دارد که برخی از مهمالگوهای متفاوتی برای اجرای روش قوم      

 شده است. 
 نگاری. انواع الگوهای متفاوت از فرایند اجرای قوم0-21جدول 

 مراحل دهدهنارائه ردیف
اسپرادلی  7

(7381) 
ویداد، ها، عمل، رها، ابژهبررسی ابعاد فضا، کنشگران فرهنگی، فعالیت»، «نگارانهبرداری مردمیادداشت»، «مشاهده مشارکتی»

تر از تحلیل یا عمیق 7تحلیل تاکسونومیک»، «مشاهده متمرکز»، «تحلیل قلمرو»، «مشاهده توصیفی»، «زمان، هدف، احساس
-نگارش گزارش مردم»و « تهیه فهرست فرهنگی»، «های فرهنگیکشف تم»، «تحلیل جزئی»، «مشاهده گزینشی»، «قلمرو

 «نگاری
نیومن  2

(2116) 
 پذیرش یک»، «تثبیت روابط با اعضا»، «انتخاب میدان مطالعه و ورود به آن»، «سازی خود و مطالعه ادبیات موضوعآماده»

 «ارائه تحلیل و نوشتن گزارش»، «ترک محیط»، «انجام مصاحبه»، «های کیفیآوری دادهجمعدیدن، شنیدن و »، «نقش اجتماعی
مورس  9

(7333) 
« اهتحلیل داده»، «هاآوری دادهجمع»، «هاکنندهتوصیف محیط و مشارکت»، «مرور ادبیات»، «تعیین عنوان و مراحل مقدماتی»

 و دیگر موارد ازجمله نگارش گزارش
 فترمن  4

(7338) 
 «نگارش»و « تحلیل»، «نگارانهلوازم مردم»، «ها و فنونروش»، «مفاهیم بنیادی»، «مرور»

 آگار 5
(7336) 

 «استنتاج و تدوین گزارش نهایی»، «تحلیل»، «هاآوری دادهجمع»، «محدود کردن دامنه مطالعه»، «شروع کار میدانی»

 برور 6
(2115) 

  «تدوین گزارش»و « هاارزیابی یافته»، «تحلیل و بازاندیشی»، «هاتحلیل داده»، «هاآوری دادهجمع»، «طرح پژوهش»، «مقدمه»

دنبال درک عمیق نگارها بر نکات عمیق موجود در دیدگاه افراد تحت بررسی تأکید دارند و اغلب بهقوم    
 ها در جوامع مختلف هستند. فرهنگخرده

 
 نگاری . مراحل اجرای پژوهش قوم21-2

 5-21نگاری به شرح جدول ن کتاب بر اساس الگوهای معرفی شده و الگوی ساختار اصلی کتاب مراحل قومدر ای
 معرفی شده است.    

 
 
 

                                                           

ن هر ماشینی ای از وسایل نقلیه است؛ بنابرایشود. برای مثال، ماشین یک زیرمجموعهبندی گفته میبندی یا دستهشناسی به دانش ردهتاکسونومی یا آرایه. 7
باشد به یک سری از  هچیز برای اینکه ابتدا یک ماشین و سپس یک وسیله نقلیای ماشین نیست. بنابراین، یکیک وسیله نقلیه است، اما هر وسیله نقلیه

 ها احتیاج دارد.محدودیت



  

 

 

 نگارینگاری یا قومروش پژوهش مردم ۸۱7

 نگاری. فرایند اجرای قوم5-21جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 بیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش  طراحی پژوهش 7
شرایط »، «تاریخچه» ،«منابع موجود»، «محدوده پژوهش»، «هدف پژوهش»س انتخاب گروه موردمطالعه بر اسا گیرینمونه 2

 «روابط بین افراد»و « محیطی از ابعاد فیزیکی، مصنوعات، افراد
سازی گروه یا جذب همراه»، «آوری دادهانتخاب نحوه ورود به گروه یا قوم به شکلی مناسب برای امکان جمع» هاآوری دادهجمع 9

های مشاهده، آوری داده با انواع روشجمع»، «آوری دادهو رفع هرگونه تردید و مخالفت با جمعو هماهنگی گروه 
 «صوت و تصویرمصاحبه، برگه یادداشت، ضبط

 شوند.ها پیوسته ارزیابی، توسعه و اصالح میها، توصیفآوری دادهدر جریان جمع هاتحلیل داده 4
 ها و ارائه پیشنهادیافتهبندی از تحلیل جمع گیریبحث و نتیجه 5

           
 نگاریژوهش قومطراحی پ. 21-4
-یدگاهد»، «فرهنگ خاص گروهی از مردم»نگار بیشتر در صدد توصیف یک فرهنگ است. پرسش عمیق او درباره قوم

، «هاایشان برای آنها با معنساختهها، دستها، کوچهها، هنجارها، اعمال، زبان، اشیاء، خانهارزش»، «هاهای مشترک آن
چه اتفاقی، چرا و »برخی سؤاالت پژوهش ازجمله  .(7935)فراستخواه،  و امثال آن است« هاچگونگی یادگیری آن»

تواند معرف یک تحلیل اولیه و کمک به پژوهشگر در هدایت جریان پژوهش باشد. البته می« دهد؟چگونه روی می
آوری داده را توان جمعپژوهش را محدود کند. درواقع با این سؤاالت می این سؤاالت نباید مشاهده الزم برای انجام

ها سؤاالت پژوهش جدیدی اضافه کرد.  با توجه به دامنه وسیع کار باید قلمرو آوری دادهآغاز کرد و در طول جمع
 وع برای بررسی آنمطالعه را محدود کرد. قلمرو مکانی باید به یک نهاد و گروه و قلمرو موضوعی باید به چند موض

ای هنهاد و در قلمرو زمانی باید به دوره زمانی مشخصی محدود شود. حداقل زمانی که پژوهشگر بتواند شاهد فعالیت
پیوسته زندگی اجتماعی در همه فصول و تمامی روزها باشد، یکسال است و اغلب همین مدت را برای انجام همبه

ژوهشگر ساله پمشکالت اقتصادی، اجتماعی، اداری و خانوادگی، توقف یک کنند. بدیهی است که باپژوهش توصیه می
گیرند )خنیفر و تناوب و در فصول مختلف صورت میها بهدر جامعه موردپژوهش آسان نیست و اغلب پژوهش

 (.7935مسلمی، 
  

 نگاری گیری در قوممالحظات نمونه. 21-0
 بندی کرد.  دسته 6-21توان به شرح جدول را می نگاریگیری پژوهش قومعوامل اثرگذار در نمونه

 
 
 
 
 
 



 

 

 ۸۱۴ مرجع پژوهش

 نگاریگیری پژوهش قوم. عوامل اثرگذار در نمونه6-21جدول 

 توضیح عوامل ردیف
 ها های آن با دیگر گروهتاریخچه گروه و بررسی مشابهت تاریخچه  7
 شده  آوریهای جمعای مفید برای تشریح دادهاطالعات زمینه شرایط محیطی  2
 « بو، صدا و امثال آن»موقعیت و ظاهر محیط از ابعاد  محیط فیزیکی 9
 ها در محیط همراه با نحوه استقرار آن« عکس، پوستر، دکور و امثال آن»مواردی چون  مصنوعات در محیط 4
 ها های آنتوجه به تعداد افراد در محیط و ویژگی افراد در محیط 5
 های مؤثر بر رفتار و دیگر موارد مشابه افراد بر یکدیگر، هنجارها و ارزش تأثیر روابط بین افراد 6

ای است که در زمان و مکان قرار دارد شوند. مورد پدیدهنگاری، مطالعه موردی تلقی میهای مردمهمه پژوهش      
ی گیری غیرتصادفعه کل، از نمونهشوند. برای انتخاب یک یا چند مورد از جامآوری و تحلیل میها درباره آن جمعو داده

د که پردازها، افراد یا وقایع خاصی میصورت هدفمند به انتخاب محیطشود و در آن پژوهشگر بههدفمند استفاده می
گیری گیری بر اساس معیار و نمونههای دیگر ممکن نیست. نمونهحاوی اطالعات مهمی است که کسب آن از راه

های کیفی با روش آوری دادهاربرد زیادی دارد. در خصوص کفایت تعداد نمونه در جمعگلوله برفی در این روش ک
اشباع »ای یا معیار محور برای افراد مورد مصاحبه یا مشاهده رفتارها و مصنوعات اغلب از ای/ زنجیرهگیری شبکهنمونه
 شود. استفاده می« نظری

  
 نگاریآوری داده در قوم. مالحظات جمع21-5
شود. در این شرایط تعداد کمتر و تا حداکثر سه نفر و ها استفاده میکننده دادهآوریی از چند پژوهشگر یا جمعگاه
ه مهم بهتری دارد. نکت دهد که پژوهش انفرادی نتیجههای مکمل یکدیگر بهتر است. تجربه نشان میهم با تخصصآن

ها آوری دادهها است. جمعآوری دادهژوهشگر در جمعبودن نقش پ« مخفی»یا « آشکار»بعدی مشخص کردن وضعیت 
بال شناخت دندار بهشکلی نظامنگاری، فراتر از توصیف عینی مردم و رفتار آنان است. یعنی پژوهشگر باید بهدر مردم

ی آورمعتواند برای جباشد. او می« بدون هرگونه اعالم نظر شخصی»ها ها و رفتارهای مبتنی بر آنها، آموختهپدیده
، «باورها»، «رسوم»، «آداب»، «قوانین»، «یافتگی جامعهنحوه سازمان»های عینی گروه یا جامعه ازجمله ها، ویژگیداده

را « احساسات»و « هدف»، «زمان»، «عملکرد»، «وقایع»، «ابزار»، «اشیاء»، «هافعالیت»، «افراد خاص»، «شرایط محیطی»
ح های صحیمناسب برای دستیابی به داده ها باید روشآوری دادهوش مناسب جمعموردتوجه قرار دهد. برای انتخاب ر

 انتخاب کرد.  1-21های معرفی شده در جدول قبول در حل مسئله پژوهش را از میان انواع روشو قابل

 نگاریاستفاده در قومآوری داده قابلهای جمع. انواع روش1-21جدول 

 توضیح انواع ردیف
 کننده داده از گروه در محیط طبیعیآوریکننده و جمععنوان مشاهدهژوهشگر بهپ مشاهده 7
 های ساختاریافته و ساختارنیافته با انواع مصاحبه مصاحبه 2
 ها، اسناد، مدارک، محصوالت اجتماعی و حتی حین مصاحبهحالاز شرح بردارییادداشت 9
 و کیفی  یکمّترکیبی از موارد قبل با رویکردهای  ترکیبی 4



  

 

 

 نگارینگاری یا قومروش پژوهش مردم ۸۱۲

تی های دستواند از روشترین زمان ممکن ثبت شوند. برای ثبت اطالعات پژوهشگر میاطالعات باید در نزدیک      
های معنای موضوعات، رفتارها و پدیدهها، پژوهشگر باید آوری دادهای استفاده کند. در جمعیا ابزارهای رایانه

 ثبت کند.    3-21اردی به شرح جدول آشکارشده را شناسایی و با تأکید بر مو
 نگاریآوری داده در روش قوم. محورهای مهم برای جمع9-21جدول 

 موارد ردیف
 مصاحبه با مطلعین در محل  7
 های لمسی ها، بوها و تجربهها، مزهها، شنیدهثبت دیده 2
 فجاهای مهم برای توسعه دید و درک محیطی از ابعاد مختلسر زدن به همه 9
 های مهم و قابل مراجعه مکرر بعدیخط کشیدن زیر داده 4

 
 نگاریها در قوموتحلیل داده. مالحظات تجزیه21-6

، «نوشتن»نگار گیرد. برای یک مردمها صورت میآوری دادهزمان با جمعها، هموتحلیل دادهنگاری، تجزیهدر مردم
های یادآور در کنار پردازد و حتی یادداشتش به نوشتن مینگار در طول پژوهنگاری است. مردممکمل روش قوم

یادداشت، نوار کاست، عکس، تحلیل »صورت های زیادی بهنگاری دادهکند. اغلب در پژوهش قومها ثبت مییادداشت
 طریقها از دهی به آننگاری، جهتهای قوموتحلیل دادهشود. نخستین گام در تجزیهآوری میجمع« تصاویر و مدارک

شود. مرحله بعد از کدگذاری، تنظیم ها مفاهیمی ادراک میمند کدگذاری از دادهفرایند کدگذاری است. طی فرایند نظام
نبال دها است. در این مسیر ذهن پژوهشگر باید به شکل سیالی بههای موردنظر و یافتن رابطه بین آنها در مقولهداده

کند. برای با یکدیگر باشد. کدگذاری منظم صحت و اعتبار کار را بیشتر می« عهموقعیت، فرد، گروه و جام»روابط بین 
 استفاده کرد.  71-21هایی به شرح جدول توان از روشنگاری میهای قومارزیابی صحت و اعتبار داده

 نگاریهای قومهای ارزیابی صحت و اعتبار داده. انواع روش01-21جدول 
 توضیح انواع ردیف

 شده درک صریح و صحیح از فرهنگ بررسی صحت احتمال 7
 برای بررسی صحت مطالب استفاده از چند روش ضلعی بودنسه 2
 نظرکننده یا صاحببازبینی و تأیید گزارش توسط اعضای رسیدگی بازبینی توسط اعضا 9

کند. هیچ پروژه پژوهشی ت پیدا میاندازه ورود به آن اهمیها، ترک میدان، گاهی بهآوری و تحلیل دادهپس از جمع     
زمانی و  ایطور قطعی کامل نیست؛ زیرا همیشه امکان فراگیری مطالب بیشتر، وسعت دادن به گسترهنگاری بهقوم

 ها وجود دارد. ها، یا عمق بخشیدن به ظرفیت آن دریافتمکانی دریافت
 

 نگاری یا مونوگرافی. تک21-1
توصیفی ژرف و دقیق از یک شخص )بیوگرافی( یا یک واحد اجتماعی ، 7ایندگینامهرویکرد وقایع زندگی یا پژوهش ز

در  .دگیرهای مختلف آن را در بر میکه جنبه« خانواده، طایفه تیم، باشگاه یا یک واحد اجتماعی مشابه دیگر»مانند 
                                                           
1.  Biographical 



 

 

 ۸۸۱ مرجع پژوهش

ح اغلب در شرایطی بکار گیرند. این طرجانبه موردبررسی قرار میطور همهنگاری، جوامع کوچک و محدود بهتک
دیگر، مونوگرافی یعنی تحلیل مردم شناسانه عبارترود که اطالعات کافی در زمینه آن مورد وجود نداشته باشد.  بهمی

صادی، های اقلیمی، اقتنگاری حوزه موردبررسی که به ویژگیهای انسانی مبتنی بر مطالعه مردمهای مختلف گروهجنبه
ها و مراسم، اعتقادات و باورها، هنر، ادبیات شفاهی و سیاسی، حکومتی، آیین وادگی، مذهبی،معیشتی، اجتماعی، خان

 پردازد. های زندگی میسایر شئون و جزئیات و جنبه
نگاری بر اساس مشاهده مستقیم و عینی استوار است. محقق با شرکت فعال در زندگی مردم جامعه موردبررسی تک     

با بکار بردن فنون مصاحبه و پرسشنامه وقایع و امور اجتماعی را از نزدیک مشاهده، مطالعه و  ها وو معاشرت با آن
او  شود و از طریق روایت زندگیای بر مطالعه یک فرد متمرکز میقایع زندگی یا پژوهش زندگینامهکند. وتوصیف می

شود. سپس با ارتباط دادن این ان میتر نمایگونه، رویدادهای زندگی فردی در چهارچوبی وسیعصورت حکایتبه
ای نامهگیرند. از پژوهش زندگیشده مورد تفسیر قرار میهای عطف و اطالعات گردآوریعنوان نقطهرویدادها، به

 شود.نیز یاد می عنوان تاریخ شفاهیبه
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

روش پژوهش    
 21 پدیدار شناختی

 هدف کلی: آشنایی با روش پژوهش پدیدارشناختی

 اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم روش پژوهش پدیدارشناختی 
 ی گیری در پدیدارشناختآشنایی با مالحظات نمونه 

 آوری داده در پدیدارشناختیآشنایی با مالحظات جمع 

 ها در پدیدارشناختی  آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۸۸۲ مرجع پژوهش

 مقدمه

ا از طریق هها و تجربه مستقیم آنها توسط انسانشیاء و پدیدهروش پژوهش پدیدارشناختی مطالعه چگونگی تشریح ا
 حواس است. در این فصل به معرفی مفهومی و چگونگی اجرای این روش کیفی پرداخته خواهد شد. 

 
 . مفهوم روش پژوهش پدیدارشناختی20-0

« یر اساس تجربه انسانهای پدیدار شده از یک پدیده بویژگی»به شناخت مستقیم « شناختیپدیدار»روش پژوهش 
ا توجه ها بشوند. مطالعه و توصیف انواع پدیدههیت تجربه انسان توصیف میماها بر اساس اشاره دارد. درواقع پدیده

« شدهجربهپدیده ت»است. این نظام به توصیف یک « مندنظام»با رویکردی « معناسازی حاصل از تجربه»و « نحوه بروز»به 
به عینی یا تجر»تواند هم از نوع می« هاتجربه»پردازد. می« زمان و مکان»جربه کننده در ابعادی چون از زاویه نگاه فرد ت

، عاطفی، شغلی»هایی چون اساس انواع تجربهباشد. براین« ذهنی یا امور انتزاعی»و هم از نوع « مستقیم دنیای مادی
توجه خواهد بود. در اغلب قابل« یقی، ریاضیات و امثال آنها، دردها، خاطرات، موسازدواج، رفتارهای سازمانی، اندیشه

خواهد « هنر، دین، فلسفه، علم و امثال آن»ها در هر انسان بر اساس محتوای ذهنی مانند موارد معنادهی به این تجربه
« کنندههجربتجربه برگرفته از محتوای ذهنی ت»تواند رویکرد هر فرد درباره هر پدیده را بر اساس بود. پژوهشگر می

 (.   7937شناسایی کند )امامی سیگارودی، دهقان نیری، رهنورد و نوری سعید، 
های خاص و جدید یا در شرایطی که معنای کامل، مشترک و دقیقی از یک پدیده اغلب در شرایط مواجهه با پدیده     

گیرند. شناخت خود و جهان به یبرای رفع این مسئله بهره م« پدیدارشناختی»وجود ندارد، پژوهشگران از روش 
بخشند و در ادامه با یکدیگر های خود معنا میها چگونه به تجربهنیاز دارد. یعنی انسان« تمرکز آگاهانه روی تجربه»

کنند. در این نوع پژوهش نیز به مشارکت انسان برای ایجاد معنا درباره ها و آگاهی ایجاد میمعنای مشترکی از تجربه
کند. این رویکرد بر نقش طریق دیگران تجربه می« از»و « با»شود؛ زیرا انسان جهان را اطرافش توجه میهای پدیده

اده از ها تأکید دارد. مبنای منطقی استفها از طریق تجربهشده برای پدیدهها و معنای ایجادتجربه انسان نسبت به پدیده
 مرور کرد.  7-27یدی به شرح جدول محور کل چهارتوان در این روش برای حل مسئله را می
 . محورهای منطق استفاده از روش پدیدارشناختی 0-20جدول  

 توضیح محور ردیف
 ها شناخت حاصل از تجربه پدیده آگاهی 7
 هادیدهپتجربه درک معنای حاصل از  ادراک 2
 هاتشریح، تکرار و تفسیر تجربهایجاد معنای حاصل از  معناسازی 9
  های مشابه ها و تجربهعمیم معانی به پدیدهت واقعیت 4

ده شهای تجربهانسان چگونه با کنار هم قراردادن پدیده»خواهد بداند که بر این اساس پژوهشگر در این روش می     
است. به همین نحو سؤال « هافرایند معناسازی برای تجربه»محور پژوهش پدیدار شناختی «. بخشدها معنا میبه آن

کل بلکه به این ش« گیرند؟آموزان این مطلب خاص را یاد میآیا دانش»وهشی آن به این شکل نیست که برای نمونه پژ
تجربه خاص یادگیری برای این »خواهد بفهمد که یعنی پژوهشگر می« ماهیت یا ذات یادگیری چیست؟»است که 



  

 

 

 روش پژوهش پدیدارشناختی ۸۸۵

 2-27مبانی اختصاصی این روش به شرح جدول پاسخ به این نوع سؤاالت بر پایه «. آموزان به چه شکل استدانش
 (.         7932گیرد )محمدپور، صورت می

 . برخی مفاهیم اختصاصی در روش پدیدارشناسی 2-20جدول 
 توضیح مفهوم ردیف

 مفاهیم ایجادکننده درک مشترک از پدیده موردبررسی  ذات 7
 ی مشترک از پدیده موردبررسیتوصیف حاصل از تجسم بصری یا تفسیر برای ایجاد درک شهود 2
 دستیابی به آگاهی خالص، اولیه و ناب درباره پدیده موردبررسی  تقلیل 9

برآمده از روش پدیدارشناختی  9-27به شرح جدول « محوریت اراده انسان»شناسی مبتنی بر های روانبرخی نظریه      
 (. 7935هستند )خنیفر و مسلمی، 

 روش پدیدارشناختی بر اساس « اراده انسان»درباره تجربه شناسی های روانریه. انواع نظ4-20جدول      
 اراده انسان معطوف به چیست؟ دانشمند ردیف

 لذتتجربه اراده معطوف به  فروید 7
 خودآگاهی و خود واقعیتجربه اراده معطوف به  یونگ 2
 قدرتتجربه اراده معطوف به  آدلر 9
 معنایابی تجربه وف به اراده معط ویکتور فرانکل 4
 اراده معطوف به تجربه و زندگی در حال پرز 5
 پذیرش بدون قید و شرط خودتجربه اراده معطوف به  راجرز 6
 کسب پاداشتجربه اراده معطوف به  اسکینر 1
 تفکر عقالنیتجربه اراده معطوف به  آلبرت آلیس 8
 نیانتخاب و کنترل دروتجربه اراده معطوف به  گلیزر 3
 من بالغانهتجربه اراده معطوف به  اریک برن 71
 کسب امنیتتجربه اراده معطوف به  کارن هورنای 77
 خودشکوفاییتجربه اراده معطوف به  مازلو 72

 4-27دول شرح جبه تجربه« تفسیر»یا « توصیف»روش پدیدار شناختی دربردارنده دو رویکرد اجرایی مبتنی بر      
 است.  

 . انواع رویکردهای اجرایی روش پژوهش پدیدارشناختی 0-20جدول 
 توضیح انواع ردیف

 «فهم پدیده با توجه به ساختار تجربه»الف( توصیفی: تأکید هوسرل به  توصیفی و تفسیری  7
 «گیری معنای پدیده در انساننحوه شکل»بر  ب( تفسیری: تأکید هایدگر

هرمنوتیک و تجربی  2
 )کرسول(

 ها  شناختی تجربهأکید بر توصیف روانالف( تجربی: ت
 ها در قالب متن ب( هرمنوتیک: تأکید بر تفسیر و تأویل )شناخت معنای باطن( تجربه

     
 . مراحل اجرای پژوهش پدیدارشناختی20-2 

 (. 7932وجود دارد )محمدپور،  5-27شرح جدول برای اجرای مراحل پژوهش پدیدارشناختی، الگوهای متعددی به
 



 

 

 ۸۸۸ مرجع پژوهش

 . انواع الگوها از مراحل اجرای پژوهش پدیدارشناختی 5-20جدول 
 مراحل پیشنهاددهنده ردیف

ته استخراج مفاهیم هس»، «کنندهبندی یک قضیه از توصیف هر مشارکتفرمول»، «هاترکیب ذات»، «استخراج ذات» (7331پارسه ) 7
 «ربه زیستهترکیب و ایجاد یک ساختار از تج»و « بندی شدهاز قضایای فرمول

 « ، تأویل«تقلیل»، «ایسازه»، «نمود»، «ذات»، «توصیف» (7315اسپیگلبرگ ) 2
 « ترکیب خالق»، «تکرار»، «تهذیب»، «نهفتگی»، «وریغوطه» (7334موستاکاس ) 9
پاترسون و ژراد  4

(7316) 
بیین با روش ت»، «طور تخیلیدیده بهجایی ابعاد پتغییر و جابه»، «هایی از پدیده موردبررسیمقایسه و مطالعه نمونه»

 « بندی ذات پدیدهطبقه»، «قیاس و استعاره»، «هاحذف یا نفی جایگزین
بندی با توضیح معنای هر یک از ، فرمول«هاهای مهم از آناستخراج روایت»، «ها از پدیدهبررسی تمام توصیف» (7318کوالیزی ) 5

های ها به روایتارجاع دادن خوشه»، «هاهایی از تمشده در قالب خوشهبندی قراردادن معانی فرمول»، «هاعبارت
دیده توصیف کامل از پ»، «ماندهترکیب نتایج باقی»، «های نامرتبطها یا تمرد کردن داده»، «اولیه برای معتبرسازی

 « هامعتبرسازی یافته»، «هاموردبررسی با آن
ترکیب »، «شناختیهای روانها بر اساس بینشبندی توصیفجداسازی و طبقه»، «پدیده ها ازبررسی تمام توصیف» (7385گیورکی ) 6

 «  هاآن
نار ک»، «هابررسی توافق داوری درباره آن»، «ها از پدیده موردبررسی برای داوریبندی توصیففهرست و گروه» (7384وان کام ) 1

یدن به رس»، «بازنگری و آزمون آن»، «یفی از پدیدهای و توصنگارش یک درک فرضیه»، «گذاشتن عناصر غیر ذاتی
 «گزینه نهایی

 «نگارش پدیدارشناختی»، «تحلیل موضوعی»، «تجربه شخصی»، «تمرکز روی پدیده» (7331وان مانن ) 8
ررسی نتایج ب»، «کنندگانمصاحبه با مشارکت»، «های پژوهشگرفرضتعلیق پیش»، «ارائه توصیف شخصی از پدیده» (7337استروبرت ) 3

، «بندی شده از پدیدههای فرمولتوسعه توصیف»، «درک روابط ماهوی و ذاتی»، «هاآشکارسازی ذات»، «مصاحبه
ا فرایند ها در پروژه یکاربرد یافته»، «بازنگری ادبیات مرتبط»، «کنندگانمعتبرسازی با مراجعه مجدد به مشارکت»

 « حل مسئله

شود، مراحل متفاوت اما نسبتاً همگرایی در مراحل پیشنهادی وجود دارد؛ یده میطور که در جدول فوق دهمان    
شناسی، مراحل اجرای روش پژوهش پدیدارشناختی در حال برای ایجاد درک مشترک خواننده کتاب از روشبااین

 معرفی خواهد شد.    6-27الگویی به شرح جدول 
 . فرایند اجرای پژوهش پدیدارشناختی 6-20جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 بیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش  طراحی پژوهش 7
 گیری غیرتصادفی هدفمند یا معیار محوراغلب نمونه گیرینمونه 2
جربه اولیه شده به درکی از تهای افراد موردبررسی به قالب زبان شفاهی و تبدیل آنچه دیده یا شنیدهتبدیل تجربه هاآوری دادهجمع 9

أکید بر مشاهده ناب با تالش برای خنثی کردن تأثیر الگوهای عادتی اندیشه و چگونگی تشریح اشیاء توسط با ت
 ها از طریق حواس  ها و تجربه آنانسان

ای ههای تجربه اولیه و تبدیل ذاتهای مفهومی دربرگیرنده ذاتتبدیل آنچه در مورد آن پدیده درک شده به مقوله هاوتحلیل دادهتجزیه 4
 های قبلی  نوشته یا درکی برای روشن کردن همه گاممورداشاره به دست

 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5
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 گیری در روش پدیدارشناختی. مالحظات نمونه20-4
 بستگی دارد.  1-27گیری در روش پدیدارشناختی به مالحظات متعددی به شرح جدول نمونه

 گیری در روش پدیدارشناختی. مالحظات نمونه1-20جدول 
 مالحظات ردیف

 «مطالعه تجربه دیگران»یا « مطالعه تجربه خود»تعیین  7
 م ها با ههای مشترک در افراد متفاوت و مقایسه آنمطالعه تجربه 2
 مطالعه در زندگیکنندگان دارای تجربه قابلانتخاب شرکت 9
 کنندگان برای صحبت درباره تجارب خودآمادگی و تمایل شرکت 4
 فرد درباره یک تجربه خاص های غنی و منحصربهکنندگانی متفاوت برای دستیابی به روایتانتخاب شرکت 5
 ها از یک نفر تا رسیدن به اشباع نظری و دادهتعداد کافی نمونه وابسته به ماهیت مطالعه  6

های افراد از تجربه« تنهایی، ترس، عشق و امثال آن»های مشترکی مانند برای تجربه« ذات»در موارد وجود یک      
شود. میزان کفایت نمونه برای بررسی ابعاد متفاوتی دارد. برای ها برای درک عمیق استفاده میمتفاوت و مقایسه آن

هم ها فدهند که در صحبت ای ادامهگیری را تا زمان رسیدن به حد اشباع و نقطهنمونه پژوهشگران ممکن است نمونه
(. در رویکردی دیگر 7937تر و ابعاد جدیدی نباشد )امامی سیگارودی، دهقان نیری، رهنورد و نوری سعید، روشن

د یا موار« گیری مورد منحرفنمونه»توان از ه کرد. همچنین میاستفاد« گیری هدفمند یا معیار محورنمونه»توان از می
های بر اساس ویژگی نامعمول یا خاص و پراطالعات استفاده کرد. برای نمونه ترین نقاط افراطی یا نمونهدر برجسته

وع دیگر ه قرار داد. نرا موردتوج« بسیار کم»یا « بسیار باال»توان افراد باتجربه خرید در مطالعه پدیده خرید آنالین، می
است )قدس الهی، روحانی و « گیری بر اساس شدت یا موارد پر اطالعات درباره پدیده موردبررسینمونه»این حالت 

فهم مشترک یا تجربه »(. بهترین نوع مسائل برای استفاده از این نوع پژوهش، مواردی مستلزم 7939پور، حسینقلی
نفر خصوصاً در  71( تا 7338های مکفی ازنظر کرسول )ت. تعداد نمونهای در باب یک پدیده اسعده« مشترک
یری گسازی در نمونهبیشتر شود، پژوهش پدیدارشناسی با نوعی مثلث 71های عمیق است. اگر تعداد نمونه از مصاحبه

عداد اردی به تشود تا موضوع موردبررسی از دیدگاه سه گروه متفاوت با تجربه مشترک مطالعه شود. در موانجام می
ها، اشباع نظری است شود. اساس اتمام مصاحبهنفر با تجارب موردنظر اشاره می 25تا  5نمونه برای مصاحبه بین 

 (. 7935)خنیفر و مسلمی، 
 

 ها در پدیدارشناسی آوری داده. مالحظات جمع20-0
برای درک « های عادت شدهذهنیت»یا « های پیشین تجربهعادت»ها، ترک آوری دادهاز مالحظات کلیدی در جمع

به  بازگشت»وجود نداشته باشد. به این حالت « داوری مبتنی بر عادات روزمرهپیش»ها است. به این معنا که پدیده
شود که بر درک پدیده به اتکای ذات آن و بدون هرگونه اندیشه هم گفته می« نخستین دیدن»یا « مشاهده ناب نخستین
-هافراد تجرب« مشاهده مشارکتی»همراه با « عمیق مصاحبه»ها اغلب از آوری دادهدارد. برای جمع و قضاوت قبلی تأکید

ها، پژوهشگر باید ظرفیت مناسب برای آوری مناسب دادهشود. برای جمعکننده مستقیم پدیده موردنظر استفاده می
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روه تجربیات فرد یا گ دستیابی به»رای الزم ب« پذیریدانش، دقت، حساسیت و انعطاف»یعنی « مصاحبه و مشاهده»
 (. 7984توان پاسخ افراد به سؤاالت را مکتوب دریافت کرد )فتحی، برخوردار باشد. اگر مصاحبه عملی نبود می« خاص

چگونگی »و « شدههای تجربهکردن ساختار و جوهره پدیدهروشن»ها، آوری دادههدف جمع. مصاحبه عمیق: 20-0-0
ها از طریق آوری دادهبرای جمع 8-27شرح جدول ست. برای این منظور اغلب از دو سؤال کلیدی بها« تجربه پدیده

 شود.  مصاحبه عمیق استفاده می
 ها در پدیدارشناختی آوری داده. دو سؤال کلیدی در مصاحبه برای جمع8-20جدول 

 آوری دادههای کلیدی برای جمعسؤال ردیف
 ای دارید؟چه تجربهدر مورد پدیده موردنظر  7
 چه زمینه یا وضعیتی بر تجربه شما از پدیده موردنظر اثرگذار است؟  2

یی هاآوری دادهتواند پرسیده شود؛ اما این دو سؤال کلیدی منجر به جمعهرچند سؤاالت دیگری با پایان باز می      
مواردی  توان بهه در روش پدیدار شناختی میشود. از مالحظات اجرای مصاحبمی« متن و ساختار تجربه»برای توصیف 

 اشاره کرد.   3-27به شرح جدول 
 . مالحظات اجرای مصاحبه در روش پدیدارشناختی 9-20جدول 

 مالحظات ردیف
 شونده با معرفی هدف پژوهش، اعالم ضبط صدا و در صورت نیاز محرمانه ماندن هویت اوتوجیه مصاحبه 7
 االت کلی اولیه کننده با سؤشروع مصاحبه 2
 وبرگشتی بودن مصاحبه پیرامون تجربه پدیده موردبررسیتأکید بر چرخشی یا رفت 9
 کنندهای برای بیان آزادانه و با جزئیات تجربیات توسط شرکتکننده فراهم کردن زمینهوظیفه مصاحبه 4
 شونده هکننده برای مصاحبایجاد احساس جایگاه و مقام برابر و یکسان با مصاحبه 5
 « موضوع یا پدیده»و « شوندهتجربه مصاحبه»ها روی تمرکز پرسش 6
 هادر پرسش« چرایی»جای به« چگونگی»تأکید بر  1

به  «توصیف تجربه به شکل واقعی»پرهیز شود تا جهت گفتگو از « چرایی»باید تا حد ممکن از طرح سؤاالت      
، اگر «کنمها را مقایسه نمیمن موقع خرید قیمت»گوید قتی پاسخگو میهدایت نشود. برای نمونه و« توجیه تجربه»

خگو فقط ها، پاسرود. در این نوع پرسشدنبال یک دلیل منطقی و توجیهی برای کار خود میپاسخگو به« چرا؟»بپرسیم 
ه این حالت بهتر است ک دهد. درعنوان دلیل منطقی کارش ارائه میکند و آن را بهاش را انتخاب مییک جنبه از تجربه

درک  پاسخ به این سؤال بهتر زمینه« توانید درباره خرید بدون مقایسه خود توضیح بدهید؟می»به این شکل پرسید: 
 (. 7939پور، کند )قدس الهی، روحانی و حسینقلیرا فراهم می« هاعدم قیاس قیمت»تجربی و واقعی از 

 71-27برداری از انواع مشاهدات به شرح جدول توان با یادداشتمیدر روش مشاهده . مشاهده مشارکتی: 20-0-2
 شود.  های حاصل از مصاحبه عمیق تحلیل میشده از طریق مشاهده در ارتباط با دادهآوریهای جمعاقدام کرد. داده
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 ها آوری دادهبرداری از حاصل از مشاهده برای جمع. انواع یادداشت01-20جدول 
 توضیح یادداشتانواع  ردیف

 مشاهده در حین مصاحبه مانند حرکات، اشارات، احساسات و محیط زندگی یادداشت هر چیز قابل ایمشاهده 7
 مشاهده در حین مصاحبه های هر چیز قابلیادداشت معانی و ریشه نظری 2
 یجبندی از نتاتحلیل پژوهشگر در آخر هر مصاحبه با توجه به مشاهداتش و جمع تحلیلی 9

       
  ها در پدیدارشناسی. مالحظات تحلیل داده20-5

است. در اپوخه، هر نوع « اپوخه»ها در روش پدیدارشناسی، مفهوم یکی از مفاهیم کلیدی برای تحلیل داده      
باز  اه جدید،گشود تا پدیده از یک نظرقبلی درباره پدیده کنار گذاشته می« برداشت، قضاوت، دانستنی و مفروضات»

داوری مورد تحلیل قرار گیرد. در اپوخه باید مشاهده را تا جایی ادامه داد که شواهد کافی برای قضاوت و بدون پیش
فراهم شود. به همین دلیل، اپوخه یک فرایند تحلیل دائمی در طول پژوهش « ترینواقعی یا واقعی»درباره تشخیص 

ها را رضفختی است. در این فرایند تحلیلی، پژوهشگر جهان و پیشاست. دومین گام بعد از اپوخه، تقلیل پدیدارشنا
های خارجی شناسایی کند. در ها و دستکاریها را در شکل ناب و آلوده نشده با مداخلهگذارد تا دادهمی« پرانتز»در 

یک سند و متن از ابعاد  عنوانشود؛ تا بتوان آن را بهاین حالت، پدیده از جهانی که در آن رخ داده، برداشته و جدا می
رح هایی به شعناصر و ساختارهای ماهوی آن آشکار، تعریف و تحلیل کرد. برای تحلیل در مراحل پرانتزگذاری، گام

 (. 7383شود )دنزین، پیشنهاد می 77-27جدول 
 های انجام تحلیل در مرحله پرانتز گذاری . گام00-20جدول 

 مراحل ردیف
 کننده به پدیده موردبررسی در درون تجربه شخصی یا داستانمالت کلیدی اشارهها و جشناسایی عبارت 7
 تفسیر معنای عبارات به شکل یک خواننده آگاه 2
 از این عباراتحاصل تفسیر سوژه انواع شناسایی  9
 های ذاتی و تکراری پدیده موردبررسیبررسی معانی ایجادشده نسبت به آشکارسازی ویژگی 4
 شدههای ذاتی و تکراری شناساییآزمون یا تعریف از پدیده موردبررسی برحسب ویژگیقابل عبارت  ارائه یک 5

ها دچار اختالل نشده و نحوی انجام شود که کلیت و یکپارچگی دادههای پدیدارشناسانه باید بهتحلیل داده       
تکه هها یا تکر این روش باید از تجزیه دادهصورت یک کل و در ارتباط با محیط پژوهش موردبررسی قرار گیرد. دبه

ای هیافته و موردبررسی قرار گیرد. روشآمده باز و گسترشدستهای بهکردن مفاهیم پرهیز کرد. در عوض باید داده
تواند روش مناسب خود را انتخاب کند. در این بخش به سه ها وجود دارد که پژوهشگر میمختلفی برای تحلیل داده

 شود. با تأکید بر وجوه مشابه اشاره می« اسمیت»و « کالیزی»، «راسولک»روش 
 است.  72-27( به شرح جدول 7338ها در روش پدیدارشناسی ازنظر کراسول )تحلیل و بازنمایی داده     
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 ها در روش پدیدارشناسی از دید کراسول . تحلیل داده02-20جدول 
 توضیح روش ردیف

 ها دهی یک پوشه خالی برای دادهیجاد و سازمانا هامدیریت داده 7
 ای و شکل دادن کدهای اولیه های حاشیهخواندن متن، نوشتن یادداشت واره نویسیخوانش و شرح 2
 تشریح معنای تجربه  تشریح 9
 ها در واحدهای معناییبندی آنهای معنایی برای افراد و گروهشناسایی و فهرست عبارت بندیطبقه 4
چگونه پدیده »و یک توصیف ساختاری بر اساس « داده؟چه رخ»یک توصیف متنی بر اساس  تفسیر 5

 « شده؟تجربه
 بیان ذات تجربه  توصیف جامع از تجربه  6
 ها و واحدهای معنایی های عبارتارائه یک روایت از ذات تجربه با جداول و مشخصه بازنمایی و به تصویر کشیدن 1

با که تمرکز اصلی آن بررسی تجربه آگاهانه و توصیف  79-27گام به شرح جدول شامل هفت« یزیکال»روش      
 (.   7937واقعی است )امامی سیگارودی، دهقان نیری، رهنورد و نوری سعید،  تجربیات در زندگی

 «کالیزی»وتحلیل . مراحل تجزیه04-20جدول 
 مراحل ردیف

 برداری میدانیاقدامات ضبط و یادداشتمرور موارد حاصل از هر مصاحبه و  7
 خط کشیدن زیر اطالعات بامعنی و بیانات مرتبط با پدیده موردبحث  2
 شده   ها از عبارات مهم مشخصاستخراج مقوله 9
 بندی مفاهیم بر اساس تشابهات مفهومی  شده و دستههای تدوینمطالعه با دقت مقوله 4
 تر های کلیع از پدیده موردبررسی و ایجاد دستهپیوند نتایج برای توصیف جام 5
 ارائه توصیف جامع از پدیده موردبررسی به شکلی واضح و بدون ابهام  6
 ها  ها با ارجاع و پرسیدن نظر نمونهاعتباربخشی به یافته 1

 شود. روش تحلیل اسمیت معرفی می 74-27در جدول       
 « سمیتا»وتحلیل . مراحل تجزیه00-20جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 هاها برای درک دقیق آنخواندن و مطالعه چندباره داده مواجهه اولیه 7
گان کنندگیری تجربه شرکتکننده نحوه شکلهای مهم، جمالت و عبارات فراهمبرجسته نمودن گزاره هاشناسایی مقوله 2

 سازی(در خصوص پدیده )افقی
 ها برای نگارش توصیفی از تجاربهای معنادار، مهم و تمشناسایی و استفاده از گزاره هاهای مقولهشناسایی گزاره 9
 های مهم و با معنی به شکل تم هایی از معانی از درون گزارهها و خوشهتوسعه دسته فرموله کردن معانی 4
 شده های استخراجدهی به تمسازمان بندی لیست کردن و خوشه 5
 هایج و ارائه توصیف جامع با اعمال نظم و ساختار به خوشهترکیب نتا توصیف 6

ها و وصف را به مطالب ضروری محدود شود، داستانهای روایی از تجربه شروع میپژوهش پدیدارشناختی با داده     
ر، ایجاد گپردازد. هدف نهایی پژوهشکاررفته برای توصیف پدیده میمند کلمات و مفاهیم بهکند و به تحلیل نظاممی

پژوهش  اند. خروجی نهاییتوسط تأکید بر تفاسیر کسانی است که واقعًا آن را تجربه کرده« پدیده خاص»فهم بهتر از 
واضح،  دقت وپدیدارشناسی، توصیف ماهیت یا ساختار عمومی مهم یک تجربه است. این گزارش باید تا حد ممکن به
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های پدیدارشناسی در ادامه کس سازد. مراحل مهم در تحلیل دادهکنندگان را منعشده توسط شرکتواقعیت توصیف
 شوند.  بیشتر توضیح داده می

 ها از شکل زبانی به نوشتاریپژوهشگر در گام نخست نسبت به تغییر شکل داده ها:. ساماندهی اولیه داده20-5-0
 کند.  اقدام می 75-27رح جدول به ش 7«رویکرد امیک، استقالل متن و پرانتزگذاری»بر اساس سه معیار نظری 

 ها هنگام مکتوب کردن . معیارها برای تفسیر داده05-20جدول 
 توضیح معیارها ردیف

 کننده درک، تفسیر و بازنمایی پدیده موردبررسی از دیدگاه افراد تجربه رویکرد امیک 7
 عنوان یک مجموعه داده مستقل متن هر مصاحبه به استقالل متن  2
 ها در پرانتز(ها )گذاشتن آنکنار گذاشتن تعصبات و تجربیات اثرگذار پژوهشگر در تحلیل داده تزگذاری پران 9

 های آزادی برای پیشنهاد کدگذاری داشت.  توان یادداشتسازی محتوای صوتی به نوشتاری میدر هنگام پیاده     
ای هبه پدیده و مرور متن نوشتاری، عبارات و گزاره ها نسبتبر اساس ادراک حاصل از تجربه. کدگذاری باز: 20-5-2

 گیرد. ها صورت میشود. این اقدام بر اساس توصیف پژوهشگر از تجربهمهم شناسایی و کدگذاری می
سازی مفاهیم های دارای همپوشانی بر مبنای روشندر این مرحله به محدودکردن گزاره. کدگذاری محوری: 20-5-4

های ایجادشده با تحلیل و شوند. در ادامه تمبندی میمشخصی دسته« هایها یا مضمونتم» پنهان جمالت مهم در
های شوند. دستهدهی میهای اصلی سازمانبررسی و در زیرمجموعه مقوله« باهم هاروابط آن»و « فهرست»دهی سامان

های در حال تم»و « متن اولیه»شگر باید بین درک باشد. برای این منظور پژوهایجادشده باید در رابطه با کل متن قابل
 سازیخالصه»کند که یک جدول وبرگشت داشته باشد. این مرحله تا جایی ادامه پیدا می، حالت رفت«دهیسازمان

ا هقولها و نیز محل نقلهای نشانگر هر یک از تمقولتهیه شود. در این جدول به نقل« های ساماندهی شدهشده از تم
بنابراین  باشد،« کننده از پدیده تحت مطالعهتجربه شرکت»های دربردارنده شود. این جدول باید فقط شامل تممیاشاره 

ها در یک پژوهش نمونه با عنوان نتایج تحلیل یافته 6-27ها نیز حذف شوند. در جدول ممکن است برخی از تم
معرفی شده است. در این پژوهش تعداد ده نفر نمونه « ه...پدیدارشناسی درباره ایجاد تعادل بین مطالعه و کار در گرو»

پس آوری و سساختاریافته و ضبط صدا جمعها با مصاحبه نیمهشکل هدفمند انتخاب و دادهاز میان گروه مرتبط به
 کد در 761سازی شدند. در ادامه اظهارات و عبارات مهم، شناسایی و کدگذاری شدند. درمجموع صورت متن پیادهبه

بندی شدند. در اقدام بعدی این هشت تم یا مضمون در تحلیل مشخص شد و در ادامه این کدها در هشت تم گروه
 صورت متنی توصیف شدند. برایترکیب و به« مسئولیت، توانمندسازی، هماهنگی و شناخت»قالب چهار مقوله عمده 

 توصیف شد.  76-27 های اصلی و فرعی به شکل جدولبه تم« مسئولیت»این منظور مقوله 
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 ۸۲۱ مرجع پژوهش

 های اصلی و فرعی . نمونه خالصه توصیف مقوله مسئولیت با تم06-20جدول 
 کنندهشرکت کد مصداق تم فرعی تم اصلی  مقوله
 
 
 

 مسئولیت

 71-م تعداد مراجعان و فواصل موجود آن مسئولیت هنگام کار انواع
 1-م استفاده از ساعات استراحت در زمان کار

 8-م شده برای آموزشبینیاستفاده از ساعات پیش لیت در آموزشمسئو
 3-م استفاده از ساعات حضور در منزل مسئولیت در خانه

 ... ... صالحیت ناکافی دالیل
 ... ... ضعف اطالعات

 ... ... خودادراکی گروهی
 ... ... خشنودی پیامدها

 ... .... توجه به نیازها
 ... .... رفع خستگی 

درک از معنای ایجادشده از تجربه ارائه توصیفی کلی از جدول برای ارائه بیانی روشن و قابل. توصیف: 20-5-0   
شده در قالب کدهای های شناساییهای اصلی، فرعی و گزارهشود. در مرحله توصیف، هر مقوله بر اساس تمانجام می

ه باشد. از تمام مراحل قبلی را داشت باید قابلیت ایجاد ادراکی روشن کنندهشوند. این متن توصیفمشخص توصیف می
« رسیآشکارسازی ماهیت پدیده موردبر»و « سازی توصیفات متنی و ساختاری قبلیادغام و یکپارچه»برای این منظور با 

اقعی از ای درک وبر« کنندهپدیدارشناسانه روی رفتار مصرف»شود. برای نمونه در پژوهشی متن توصیفی نوشته می
شد. در ته کننده پرداخسازی و مطالعه تجربیات مصرفبه مفهوم« پدیدارشناختی وجودگرا»، با «کنندهتجربیات مصرف»

پدیدارشناختی وجودگرا فرض بر این است که زندگی فرد یک کلیت اجتماعی است که در آن تجارب به یکدیگر 
ها ا و مقولههتوان به شناسایی کدها، تمگفته میهای پیشنوع با توجه به گام داری دارند. در اینوابستگی متقابل و معنی

ور، پشده در ادامه بود )قدس الهی، روحانی و حسینقلیشکل ارائههای مورداشاره بهاقدام کرد. نگارش توصیفی از گام
7939.) 

عنوان عامل مزاحم برند، فروشندگان را بهند خرید آن لذت میهایی دارند و از فرایزمانی که خریداران در مورد محصول موردنظر آگاهی
ها بیایند. اما زمانی که خریداران با محصول ها کمک کنند یا حتی به سراغ آنبینند و دوست ندارند که فروشندگان به آنجو میو مداخله

ا شوند که اطالعات الزم راطالعاتی در نظر گرفته میهای عنوان عاملبرند، فروشندگان بهبیگانه هستند و از خرید آن هیچ لذتی نمی
ت سرعکنند. در این حالت خریداران عالقه دارند که فروشندگان بهکنند و زحمت خرید را برای خریدار کم میبرای خریداران فراهم می
یند کننده در فراشتری به خرید و مداخلهعنوان عامل اجبار مها را معطل نگذارند. در قسمت اول فروشندگان بهبه سراغشان بیایند و آن
م توانند از طریق فراهآیند که میحساب میدهنده در فرایند خرید بهشوند اما در قسمت دوم، عامل مؤثر و آگاهیخرید در نظر گرفته می

 بخش بودن خرید را کاهش دهند.کردن اطالعات الزم برای مشتریان، ناخوشایندی و عدم لذت
 

 گیریظات بحث و نتیجه. مالح20-6
گیری یجهبندی و نتشده است. بدین نحو که پژوهشگر با بحث به جمعگیری از توصیف ارائهگام پایانی ارائه نتیجه

 کند. خواهد پرداخت و پیشنهادهای خود را در ادامه مطرح می« تجربه»بر اساس « عبارات معرف پدیده»نهایی از 



  

 

 

 روش پژوهش پدیدارشناختی ۸۲۸

 . ارزیابی کیفیت پژوهش20-1 
رای اطمینان است. ب« ضعف در بیان نتیجه ناظر بر تجربه»و « توصیف داستانی و شخصی»دید این روش گرایش به ته 

« شدهکنندگان را درباره توصیف انجامنظر مشارکت»توان در پایان کار ها میها و اعتباربخشی به آناز صحت تحلیل داده
(. هرچند روایی در 7984کند )فتحی، حتمالی آن کمک میجویا شد. نظرات به تجدیدنظر روی محتوا یا تعدیل ا

توان انتظار داشت تا تمامی تفاسیر پدیدارشناسی به شکل یکسان و با دقت پژوهش پدیدارشناختی مهم است اما نمی
ملی، ع»نظر درباره توان از قضاوت افراد صاحبمشابه انجام شوند. از منظری دیگر با گزارش نتایج پژوهش نیز می

 استفاده کرد.  « شدهاستفاده و معنادار بودن تم ارائهناسب، قابلم
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روش پژوهش    
 22 نشانه شناسی

 شناسیهدف کلی: آشنایی با روش پژوهش نشانه

 اهداف یادگیری
 شناسیم روش پژوهش نشانهآشنایی با مفهو 
 شناسیگیری در نشانهآشنایی با مالحظات نمونه 

 شناسیدر نشانه آوری دادهآشنایی با مالحظات جمع 

 شناسیها در نشانهآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۸۲۸ مرجع پژوهش

 مقدمه

 های پیرامونی، زبان و انواع آثار هنری تأکیددر محتوای انواع نشانه« رمزگشایی از انواع پیام»یا « معنا»شناسی بر نشانه
 شناسی پرداخته خواهد شد. عرفی روش پژوهش نشانهدارد. در این فصل به م

 
 شناسی . مفهوم روش نشانه22-0

نظر از نقطه شناسی دارای ریشه در آثار فالسفه یونانی است که از قرن بیستم هویتی مستقل پیدا کرد.دانش نشانه
ی عالئم یونانی با تأکید بر بررس شناسی از زبان یونان باستان و برگرفته از واژگان علم پزشکیواژگانی، واژه نشانه

جهان (. 7931است )مرادی و رضایی شریف آبادی، « کردنداللت»معنای به« semainein»ها و مشتق از فعل بیماری
های بیشتری را در پیرامون زندگی خود رمزگشایی کند، ها است و هر انسانی بتواند نشانهپیرامون ما سرشار از نشانه

های ، پیام«نظام عالئم»ها از طریق کند. انسانود آشنا خواهد شد و احتماالً بهتر با آن ارتباط برقرار میبیشتر با دنیای خ
الئم و در کنار آن انواع ع« زبان»ترین این عالئم کنند. یکی از رایجخود را تنظیم و با خود و دیگران ارتباط برقرار می

جدول  ی به شرحشناسی به دنبال مطالعه عالئم از ابعادست. نشانها« ریاضی، موسیقی، تصویر و نمادهای گرافیکی»
 (. 7989است )سجودی،  22-7

 شناسی   . انواع ابعاد مطالعه عالئم در نشانه0-22جدول 
 توضیح انواع ردیف

 نظامی که چارچوبی مشخص برای ظهور عالئم ایجاد می کند )مانند دستور زبان فارسی(.   عالئم بر حاکم نظام 7
   . معنایی که برای هر عالمت مشخص شده و با آن عالمت در ذهن شکل می گیرد )مانند معنای انواع کلمات( عالئم معنای 2
شوند. مانند یک عبارت یا جمله تشکیل شده از معنایی که از چینش چند عالمت در ارتباط با هم ایجاد می عالئم ارتباط 9

 ایجاد کند.  چند کلمه که می تواند یک معنای خاص

رمزگذاری »را شکل می دهد. در زبان ارتباطات به این اقدام « معناها»و « هاپیام» انسان در زندگی خود با عالئم،     
ر طول روز و هایی که دشود. برخی رمزها بسیار ساده و قابل گشایش سریع هستند، مانند پیامگفته می« وسیله عالئمبه

 هاای شدن رمزگذاریشود. اما به توجه به تخصصی شدن و در مواردی حرفهنه مبادله میهای معمول روزادر گفتمان
خصصی های تدنبال رمزگشاییها یا برگرفته از تغییرات محیطی، کارشناسان بههای ناخودآگاهو حتی گاهی رمزگذاری

خت دنبال شنابه« ارتباط عالئم»و « معنای عالئم»، «نظام حاکم بر عالئم»شناسی با بررسی آیند. روش نشانهبر می
و  «فرایند رمزگذاری»رمزهای ایجاد شده در ابعاد مورد اشاره است. بنابراین برای ایجاد توانایی و تخصص الزم باید 

این مسئله باعث شده است که ما شاهد های خاص را شناخت. را در حوزه« پیام»تولید برای  «هاکاربرد عالمت»
« نشانه» باشیم. هر «زبان، ریاضی، موسیقی، تصویر، نمادهای گرافیکی و امثال آن»متعددی در ابعاد « اینشانه هاینظام»

اشتن برای دبا هم تحلیل کرد. « اینظام نشانه»یا در ارتباط چند « اینظام نشانه»صورت مستقل در یک توان بهرا می
ظام و ابعاد مختلف آن آشنا بود. بدیهی است که هر چقدر ای باید با آن نتوانایی تحلیل یک نشانه در یک نظام نشانه

ر مطالعه یک برای درک بیشتیافته و در ارتباط با هم باشد، پیچیدگی آن بیشتر خواهد شد. ای توسعههای نشانهاین نظام
 توجه کنید.  2-22ای به جدول نشانه در یک نظام یا در ارتباط با چند نظام نشانه



  

 

 

شناسیروش پژوهش نشانه ۸۲۵  

 شناسی   حلیل نشانه در یک نظام یا چند نظام نشانه. انواع ت2-22جدول 
 توضیح انواع ردیف

 مانند کابرد یک کلمه در انواع جمله و معناهای خاص ایجاد کننده در یک دستور زبان  ای در یک نظام نشانه 7
 المتیفرهنگی، اقتصادی، س»ای همچون انههای متعدد نشبا تأکید بر نظام تلویزیونی برنامه یک در «غذا»تحلیل  ایدر چند نظام نشانه 2

 «آن امثال و

و با رویکردی ساختارگرایانه « شناسیزبان»میالدی در 7351که از دهه « شناسینشانه»همین دلیل شد که روش به     
نیان )محس مطرح شد 9-22جدول شرح ها شد. تأکید اولیه این روش با تعاریفی بهظهور کرد به مرور وارد سایر رشته

 (.7931پور، ؛ عباس7985راد، 
 شناسی   . انواع تعریف نشانه4-22جدول 

 توضیح انواع ردیف
 اجتماعی زندگی چارچوب درون در هانشانه حیات مطالعه دانش  سوسور دو فردیناند 7
 اینشانه هاینظام علمی مطالعه سندرس 2
 یا یفیزیک جهان به ارجاعشان و گفتاری یا نوشتاری هاینشانه بین هرابط ویژهبه نمادها و هانشانه مطالعه دانش کالینز 9

 ایده جهان

ای هبا تأکید بر تحلیلهای تخصصی روش در رشتهاین باعث شده است تا « شناسینشانه»جذابت و کاربرد      
-یک، باستانفیزی، شناسمعماری، جانورشناسی، گیاهپزشکی، هنر، شناسی، شناسی، جامعهروان»مختلفی چون تخصصی 

شود و در مواردی د دنبال میوبا رویکردهای تخصصی خ« سیاسی، ریاضی و امثال آنورزش، شناسی، ارتباطات، 
ه های نسبتاً جدید کشود. یکی از رشتهای این کار دنبال میرشتهصورت بینهای تیمی، بهویژه در قالب گروهبه

« ناختیعلوم ش»کند، رشته را برای شناخت و درک عمیق رفتار، دنبال می های مختلفشناسی در نظامرویکردهای نشانه
خاص  هایبرخی از ویژگیامروزه در سطح جهان این روش تبدیل به یک رشته تخصصی دانشگاهی شده است.  است.

 (.7989؛ سجودی، 7983)تاجیک،  مرور کرد 4-22توان در جدول را می« شناسینشانه»کننده روش و متمایز
 اینشانه های خاص و متمایزکننده روشویژگی. 0-22دول ج

 ها ویژگی ردیف
 هانشانهدر  پنهانو تفسیر واقعیت  شناخت 7
 نمادها و رمزها تأکید بر عالئم، 2
 «اینشانه نظام» در محتوا سازنده یا ابعاد «هانشانه دانش»تأکید بر 9
 ها و ضمنی نشانه کاربرد تحلیل محتوا برای شناخت معناهای پنهان 4
 ای حاکم بر گفتمان و نقش بافت در ایجاد معنای نشانه کاربرد تحلیل گفتمان برای شناخت نظام نشانه 5
 کنار هم ینش انواع عالئم معنای حاصل از چبررسی چگونگی تولید معنای نشانه در محتوا با توجه به نظام ارتباط عالئم یا  6
 عالئم در انواع ارتباطات بررسی چگونگی استفاده از  1
 کننده( و مدلول )معنای حاصل از دال(مطالعه با تأکید بر شناخت دال )داللت 8
 بررسی چگونگی ایجاد معنا از یک پیام داستانی  3
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 ۸۲۶ مرجع پژوهش

مورد توجه  5-22ه از ابعادی به شرح جدول ک های بسیار محبوب در رشته ارتباطات استاز روش« شناسینشانه»     
 . گیردقرار می

 شناسی در رشته ارتباطات . مالحظات روش نشانه5-22جدول 
 مالحظات   ردیف

  هانشانه انواع از عنوان منبعی سرشاربه هارسانه ویژه محتوایتأکید بر انواع ارتباطات، به 7
 های ارتباطی  پیام در نهفته شناخت معنای 2
 دستور زبان، زبان تصویر، زبان بدن و امثال آن  ای مانندمحتواها با تأکید بر چند نظام نشانه تحلیل 9
 تلویزیونی و رادیویی برنامه یک یا مجله جلد روی عکس دیواری، ای مانند تبلیغرسانه وجود تنوع در انواع محتوای 4
 نشریه،» ازجمله دیداری یا شنیداری مکتوب، ایرسانه محتوای یک در هانشانه هشناسایی رابط و معانی ایجاد امکان مطالعه چگونگی 5

 «تلویزیونی یا رادیویی برنامه فیلم،

در « رتصویزبان زبان یا دستور مانند ای نظام نشانهقواعد »عالئم و رمزهایی بر اساس عنوان به «هانشانه»در واقع       
حتوا ای سازنده م، بر نظام نشانه«قالب»از « محتوا»گیرند. برای این کار با جدا کردن استفاده قرار می انتقال معنا مورد

 تا(. شود )دانشگاه صداوسیما، بیتأکید می
 

 شناسی. مراحل اجرای تحلیل نشانه22-2
 را موردتوجه قرار داد.     6-22توان مراحل جدول شناسی میبرای اجرای تحلیل نشانه

 شناسی اجرای تحلیل نشانه . فرایند6-22جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 شناسیبیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش و انتخاب رویکرد نشانه طراحی پژوهش 7
 گیری هدفمند یا معیار محوراغلب نمونه گیرینمونه 2
 شناسی   با تأکید بر مالحظات نشانه هاآوری دادهجمع 9
 نشینی و جانشینیزمانی و در زمانی، استعاره و کنایه، همهای بینامتنی، همد بر روشبا تأکی هاوتحلیل دادهتجزیه 4
 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

 
 . طراحی پژوهش 22-4

شناسی نهنشانوع مترویکردهای و دیگر عامل باعث ظهور  هافرهنگها و تفسیر عالئم متأثر از تفاوت در رمزگشایی     
(. بنابراین پژوهشگر در مرحله طراحی پژوهش باید با توجه به شرایط حاکم بر مطالعه و 7939)همدانی، است  شده

شناسی در جامعه مورد بررسی، رویکرد پژوهشی خود را مشخص کند. برخی از این رویکردهای مطالعاتی در نشانه
 معرفی شده است.  1-22جدول 
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 شناسی   انواع رویکردهای نشانه. 1-22جدول 
 توضیح انواع ردیف

 شناسیزبان 7
-)تأکید بر مبنای شکل

 قوانین گیری نشانه و
 بر آن( حاکم

 مدلول»و « صوتی از یک نشانه زبانی دال همان تصور»یعنی  «مدلول و دال»الف( دوسوسور: الگوی دو وجهی 
 است. « ذهن در کلمه توسط ایجادشده معنایتصور مفهومی یا همان 

ها شامل نشانهبا تأکید بر انواع  7«، موضوع و تفسیرنبازنمو»داللتی شامل  وجهی سه ب( پیرس: الگوی رابطه
تفسیر به همان »و « نشانه مرجع ابژه، یا موضوع»دال،  یا همان نشانه« نبازنمو»است. « تمثال، شاخص و نماد»

 هتشاب اساس بر شمایل تمثال یا»های در این الگو انواع نشانه اشاره دارند.« یا مدلول نشانه از حاصل معنای
 مکانی، نزدیکی اساس بر شاخص یا نمایه»، «نمودار و نقشه نقاشی، تابلوی عکس، مانند خود مرجع با فیزیکی

 یا قراردادی نماد یا دارنده رابطه»و « تصادف نشانه به برخورد و ترمز صدای مانند مرجع با علی و زمانی
 قابل بررسی هستند. « سرگردانی و تردید نماد عنوانبه فیلم در راهیسه مانند مرجع با یاریاخت

 چون محصوالت انواع در شدن آشکار هنگام هاآن تحلیل و هاساخت یا معناها فهرست و شناساییج( بارت: 
 «آن امثال و گرافیک نقاشی، سینما، عکاسی، پوشاک، موسیقی، ادبیات،»

 (پژوهی فاصله) مکانی تعامل شیوه یا پژوهی اطوار و غیرکالمی ارتباطات چون مواردی موریس و پیرس الک، 2
 های فرازبانی و فرهنگی در ابعادی چون هنر و سینمامبتنی بر نظریه اطالع و با تأکید بر مطالعه نشانه سایبرنتیک 9
 مطالعه بر «اینشانه قراردهای» تحلیل بر تأکید جایبه فمختل رویکردهای ترکیب با کهمانند آثار امبرتوآکو  ترکیبی 4

 ندارد وجود انهنش بنام واقعیتی او ازنظر. داشت تأکید «زبان فلسفه و تفسیر فرایند» و «روایت کاربردشناسی»
 مشروط تیجهن هانشانه درواقع. گیردمی شکل «محتوایی به بیانی» ارتباط با که است «نشانه نقش» چیزهمه بلکه

 یعنی. کندمی ایجاد را تازه اینشانه تازه، ارتباطی در عنصر هر و هستند عناصر بین همبستگی و رمزها قواعد
 ستا بیانی صورت و محتوایی صورت پیوستگیهمبه نوعی حالت اقتضایی دارد و حاصل اینشانه نقش

 (.      7989 سجودی،)

یکی از ابزارهای عنوان به« زبان» ،  اهمیتشناسیدر نشانه «سیشنارویکرد زبان»یکی از دالیل رواج داشتن      
متفاوتی است که  الگوهایشناسی دارای رویکرد زبان .در انسان است« ها و دانش ذهنیانتقال اندیشه»و   «شناخت»

 است. مطرح شده  2«بارت وچارلز سندرس پیرس  ، دوسوسورفردیناند »توسط دانشمندانی چون 
وجود دیگری ها وابسته بهی دو وجهی سوسور، دال و مدلول از هم جدا نیستند و معنای هر یک از آندر الگو     

گویند و یک نشانه حاصل رابطه و مجموع این دو است. یعنی صورتی می« داللت»است. رابطه بین دال و مدلول را 
و از سوی دیگر، مدلول بدون دال، یعنی  معنا خواهد بودکه به هیچ مفهومی )مدلول( داللت نکند، صدایی گنگ و بی

مفهومی که هیچ صورت )دالی( برای داللت آن وجود ندارد. از دیدگاه سوسور این دو وجه مانند دو روی یک کاغذ 
کدام بر دیگری اولویت ندارد. بدون وجود دال و مدلول با هم، نشانه و معنایی نخواهد بود. پس هم پیوسته و هیچبه

وان عنبه نشانه. نیست خارج جهان در مادی مصداق و است ذهنی مفهوم یک ور نتیجه گرفت که مدلولطتوان اینمی
 خاص شی یک یه نهو « مفهوم» یک به که معنی این به؛ است مادی غیر اصل، در« مدلول و دال ترکیب»حاصل 

 تصحب خود افکار درباره ما که زمانی مثال برای. دکنمی معناایجاد  دیگر مفاهیم کنار در نیز مفهوماشاره دارد. این 
 .(7931آبادی، )مرادی و رضائی شریف داریم ذهن دررا  آنها از تصوری تنها بلکه نیستیم روبرو ءاشیا با کنیممی

                                                           

1.  Representamen, Object & Interpretant 
2.  Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce & 



 

 

 ۸۲۴ مرجع پژوهش

ایجاد  گیرد تا باعثچیزی است که در برابر شیء یا موضوع عینی قرار می« نشانه» چارلز سندرس پیرسدر الگوی      
است و باعث ایجاد یک مفهوم یا تفسیر « درخت واقعی»ای در برابر نشانه« درخت». برای نمونه واژه آن شودتفسیر 

موضوع یا صورت »، «بازنمون یا صورت صوتی»را در سه شاخاص « نشانه»همین دلیل پیرس شود. بهآن در ذهن می
 تمثال، شاخص» هاینشانهیکی از انواع گر دال یا داللتکند. معرفی می« ها در ذهنتفسیر یا معنای صورت»و « واقعی
وان عنکلمه گل سرخ به»ها به مرجع خود اشاره دارند. برای مثال زیرا نشانهآنان است « مرجع»مدلول هستند و « یا نماد
م اند تا هنگاشدهها برای این ابداعدر جهان خارج اشاره دارد. درواقع نشانه« مرجع»یا « گل سرخ واقعی»به « نشانه

با استعاره و کنایه مانند « هاها و مدلولدال»اوقات ارتباط ما را به مرجع موردنظر فرستنده پیام ارجاع دهند. بعضی
ز شده، به یک مدلول دور اجای داللت به یک مدلول شناختههستند. در اینجا نشانه به« خساست»مثابه به« گرددندان»

اس الگوی داند. بر اسمی« شناسیکلیت فرایند نشانه»را « تفسیر»و « معنا»، «متعال»پیرس تعامل بین  کند.ذهن اشاره می
توقف راننده با مشاهده آن، تفسیر راننده »و « لزوم توقف خودرو، معنای آن»، «ها یک عالمتقرمز در چهارراهچراغ»او 

مهم است  بسیار« نقش تفسیرکننده»شود و لذا دهد. معنا از تفسیر فرد تفسیرکننده حاصل میرا نشان می« از عالمت
مدلول یا تصور و مفهوم گربه در »و  موضوع« گربه واقعی»بازنمون،  «کلمه گربه»در نمونه دیگر (. 7931)محمدپور، 

کلمه »کند که ممکن است نشانه بازنمون یا همان شناسی پیرس اشاره می(. فرایند نشانه7-22تفسیر است )شکل « ذهن
انگیز را در ذهن انسان پدید آورد و هنگام صحبت درباره داشتنی یا نفرتاص یا موجودی دوستتصور گربه خ« گربه

 (. 7931آبادی، آن با فرد دیگر، تفسیرهای جدیدی را برای او مطرح کند )مرادی، رضائی شریف

 
 )مفهوم گربه در ذهن(وجهی پیرس درباره بازنمون )کلمه گربه(، موضوع )گربه واقعی( و تفسیر . الگوی سه0-22شکل 

ها هنگام آشکار شدن در انواع و تحلیل آن« هاساخت»کردن معناها یا دنبال شناسایی و فهرسترویکرد بارت به     
 است. در این رویکرد هدف« ادبیات، موسیقی، پوشاک، عکاسی، سینما، نقاشی، گرافیک و امثال آن»محصوالت چون 

ز شناس اای، نشانهاساز آن خواهد بود. برای تشخیص و مستندسازی ساخت رسانهها و قواعد معنشناخت انواع زبان
 تا(. شود )دانشگاه صداوسیما، بیهدایت می 8-22طریق سه سؤال به شرح جدول 

 ای . سه سؤال برای تشخیص و مستندسازی ساخت رسانه8-22جدول 
 سؤال  ردیف

 چه معنایی دارد؟ «محتوا، ژانر و امثال آن»یک پیام معین ازنظر  7
 کند؟اش را بازنمایی میدهندهیک پیام معین چگونه معنای ارائه 2
 دهد؟یک پیام معین چرا معنای مشخصی را ارائه می 9
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تری از گفتار را در واژه نیستند، بلکه بخش بزرگهجا یا تکهای درجه دوم، واحدهای آن تکگونه زباندر این     
زبان/گفتار، »های موجود بین شناسی به بررسی دیالکتیکدهند. بارت با استفاده از قواعد زبانل میها شکارجاع به نشانه

 پردازد. می« دال/مدلول، نظام/همسازه و تطابق/تضامن
 
 شناسیگیری در روش نشانه. مالحظات نمونه22-0  

و امثال آن یا  ی، زبانکی، ایدئولوژییفرهنگ»عاد از ابشناسی اغلب هدفمند و با تأکید بر نوع نشانه گیری در نشانهنمونه
به  «نمایندگی و همگونی»باید به دو اصل شناسی برای نشانهگیری است. در نمونه« تمثال، شاخص و نماد»از ابعاد 

 توجه داشت. 3-22شرح جدول 
 شناسیگیری در  روش نشانه. اصول نمونه9-22جدول 

 توضیح اصول ردیف
 «سن، جنس، طبقه اقتصادی و امثال آن»از یک طبقه با ویژگی متمایز کننده مانند  انتخاب نمایندگی 7
 ازنظر معنا یا نوع روایت مورد تحلیلهمگون محتواهای انتخاب الف(  همگونی 2

 هاآوری دادهازنظر ابزار مورداستفاده برای جمعهمگون محتواهای انتخاب ب( 
 هاآوری دادهوره زمانی جمعهمگون ازنظر دانتخاب محتواهای ج( 

    
   شناسیآوری داده در روش تحلیل نشانه. مالحظات جمع22-5

مشاهده، »توان از ابزارهای موردمطالعه در پژوهش بستگی دارد و بر اساس آن می« محدوده»ها به آوری دادهروش جمع
 «نوشتاری، صوتی، دیداری و تجسمی»محتواهای  آوری داده از انواعبرای جمع« یاداشتکدگذاری و برگهمصاحبه، برگه
 استفاده کرد. 

 
 شناسیها در نشانه. مالحظات تحلیل یافته22-6

-توان در فرایندی رفتشناسی را میها برای تحلیل، فرایند تحلیل نشانهسازی آنها و آمادهآوری دادهپس از جمع

ا پژوهش بطرح برای نمونه اگر انجام داد. « منتخب شناسیرویکرد نشانه» و بر اساس 71-22شرح جدول وبرگشتی به
اما در صورت . دادموردتوجه قرار « دال و مدلول»را با الگوی دو وجهی ها باشد، باید مطالعه نشانه «رویکرد سوسور»

رای نمونه بتحلیل کرد. « بازنمود، موضوع و تفسیر»را با الگوی سه وجهی ها نشانهانواع باید « رویکرد پیرس»انتخاب 
انجام داد.  از این  71-22شرح جدول توان طی مراحلی بهوجهی پیرس را میشناسانه با الگوی سهیک تحلیل نشانه

   تناسب در دیگر رویکردها و الگوها نیز استفاده کرد.  توان بهفرایند می
 وجهی پیرسبا رویکرد سهشناسی . مراحل اجرای تحلیل نشانه01-22جدول 

 توضیح راحلم ردیف
 رمزهای»، «ای یا نظام حاکم در ایجاد معنانظام نشانه»، «های مهم و مدلول یا معنای ایجادشدهدال»شناسایی  های مهم تجزیه نشانه 7

 « موضوعات فرهنگی و ایدئولوژیکی اثرگذار بر معنا»و « نشانه
 شناختی یا اجتماعی ها بر اساس اهمیت روانشناسایی انواع تقابل یا رابطه نشانه ساختار جانشینی در محتوا  2



 

 

 ۸۵۱ مرجع پژوهش

 ها در کنار هم برای ایجاد معنا شناسایی رابطه افقی نشانه نشینی در محتوا ساختار هم 9
 شده و رعایت اصل همگونی یکپارچه کردن معنا بر اساس روابط شناسایی بندی  سازی و طبقهیکپارچه 4
 آشکارسازی هویت نشانه  ارائه معنای نهایی و تحلیل و تفسیر 5

ها از خود نشانه« روابط»توجه داشت. اهمیت « روابط»و « هانشانه»در اجرای این مراحل باید به دو مفهوم کلیدی      
ری مهم های تفسیدیدگاهانواع از برخی گیرد. ها صورت میبیشتر است؛ زیرا خلق معنا با برقراری روابط بین نشانه

 است. معرفی شده  77-22جدول در  هایی معانی پنهان نشانهو شناسابرای تحلیل 
 شناسی  تحلیل و تفسیر در نشانهها برای انواع دیدگاه. 00-22جدول       

 توضیح انواع ردیف
 کلمات و حروف از روابط حاصل ها، مانند معناینشانه دیگر کنار در گرفتن قرار با هانشانه معنای آشکارشدن بر ساختارگرایانه  7

 با هرابط را در نشانه هر ارزش و تنهایی معنا ندارد و باید معنابه نشانه در زبان تأکید دارد. در این دیدگاه یک
 ها شناسایی و تحلیل کرد. نشانه دیگر

گی، نموقعیت اجتماعی و فره»بر شناسایی عناصر فرامتنی، محیطی و فرایندهای اثرگذار بر معنی نشانه، مانند  پارامتری 2
 تأکید دارد. « ایهدف تولید محتوا یا الگوی مصرف محتوای رسانه

روابط ساختاری با  9
 پارامتری

 برای درک معنای پنهان نشانه تأکید دارد.  « عناصر پارامتری فرامتنی»و « عناصر ساختاری»بر شناسایی روابط 

 شده است. برخی از هاتحلیل روابط نشانهختلف گیری فنون مها در ایجاد معنا باعث شکلاهمیت روابط نشانه     
 تا(. )دانشگاه صداوسیما، بی شودرور میم 72-22در جدول ها ترین فنون تحلیل روابط نشانهمهم

 ها    تحلیل روابط نشانه فنون. انواع 02-22جدول  
 توضیح انواع ردیف

 ها در محتوای جدید نشانهمعنای  شده قبلی در تحلیلهای شناختهاستفاده از نشانه بینامتنی  7
 هر نشانه ایجاد معنای تحلیل روابط عناصر محتوا در  زمانی هم 2
 نشانه در ایجاد معنای هر ها یا نحوه تکامل روایت تحلیل تاریخی روابط نشانه در زمانی 9
  ای نشانه مورد نظردر ایجاد معنا بر ویژه شباهتتحلیل رابطه دو نشانه از راه قیاس و به استعاره  4
   در ایجاد معنا برای نشانه هدف تحلیل رابطه دو نشانه بر اساس تداعی کنایه 5
 ها  تحلیل ایجاد معنای نهایی از کنار هم قرارگرفتن نشانه نشینی هم 6
  های دیگر در کنار نشانهتحلیل درباره عوض شدن معنا با جایگزینی  جانشینی  1
 «مرگ/زندگی، مرد/زن و امثال آن»های همراه مانند ها با تقابل دوگانهتحلیل روابط نشانه یهای دوتایتقابل 8

      
 . ارزیابی کیفیت پژوهش22-1

 استفاده کرد.  79-22توان از دو الگو به شرح جدول شناسی میبرای ارزیابی کیفیت و روایی پژوهش نشانه
 شناسیروایی پژوهش نشانه . انواع الگوهای ارزیابی کیفیت و04-22جدول 

 توضیح انواع ردیف
 با رویکردی فراتر از شکل ظاهری محتوا« ها و معانیفرایندها، مفاهیم، ایده»ارزیابی  ارزیابی فرارونده 7
 تأیید خبرگان ازنظر مناسب و مرتبط بودن نتایج   ارزیابی خبرگان  2

 



 

 

یا روش پژوهش  گروه سنجی 
امعه سنجیج  23 

 سنجیهدف کلی: آشنایی با روش پژوهش گروه

 اهداف یادگیری
 سنجیگروه آشنایی با مفهوم روش پژوهش 
 سنجیگروهگیری در آشنایی با مالحظات نمونه  

 سنجیگروهدر  آوری دادهآشنایی با مالحظات جمع 

 سنجیگروهها در آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۸۵۲ مرجع پژوهش

 مقدمه

« طرفهیک»یا « متقابل»گیری روابط ازنظر جذب و دفع عنوان راهی برای مطالعه و اندازهسنجی بهسنجی یا جامعهگروه
 سنجی پرداخته خواهد شد. در یک گروه طبیعی است. در این فصل به معرفی روش جامعه

 
 سنجی سنجی یا جامعه. آشنایی با مفهوم گروه24-0

و  گیری و ارزیابی پیوندهای ارتباطی مثبتبر الگویی برای اندازه« سنجیسنجی یا گروهسوسیومتری یا جامعه»روش 
 7منفی بین اشخاص درون یک گروه اشاره دارد. درواقع این روش نوعی تحلیل روابط متقابل در یک گروه است. مورنو

 جتماعیگیری روابط ابرای اندازه کمّیسنجی را یک روش پژوهش عنوان پیشرو و مبدع این روش، گروه( به7359)
تعریف « هاهای سازمانی و تعیین موقعیت هر فرد درون آنمطالعه ارزیابانه درباره گروه»سنجی را داند. او گروهمی
؛ مورنو، 2113، 2اشاره داشت )سیلسن 7-29توان به مواردی به شرح ترین محورهای این روش میکند. از مهممی

7359 .) 
 سنجیسنجی یا گروهوهش جامعهترین محورهای روش پژ. مهم0-24جدول 

 محورها ردیف
 درباره دیگر اعضای گروه با یک یا چند معیار مشخص « هر عضو گروه»امکان ارزیابی  7
 همه افراد اجتماع از یکدیگر « مقطعی در یک دوره زمانی خاص»یا « ای یا در مقاطع مختلفدوره»امکان ارزیابی  2
 «کودکان، بزرگساالن، همکالسان و همکاران»ی هاامکان مطالعه روابط در گروه 9
 ارزیابی از درون ساختار  4
 امکان کشف و آشکارسازی ساختارهای ارتباطی پنهان درون گروه   5
 ا هکننده روابط بین آنشکل نقاط و خطوط تعییننما یا سوسیوگرام برای نمایش وضعیت ارتباطی بین افراد بهاستفاده از گروه 6
 ابی موقعیت هر فرد یا عضو گروه انسانی، نسبت به دیگران بر اساس معیارهایی معینارزی 1
 ارزیابی پویایی گروه با استفاده از تحلیل دگرگونی و حرکات گروهی   8

سنجی یا گروه سنجی کشف و آشکارسازی در ساختارهای پنهان درون گروه از طریق جامعهترین موارد قابلاز مهم     
 مرور کرد.  2-29به مواردی به شرح  توانمی

 سنجیسنجی یا گروهکشف و آشکارسازی در ساختارهای پنهان درون گروه با جامعهترین موارد قابل. مهم2-24جدول 
 موارد ردیف

 های پنهان نسبت به یکدیگر و باورهای خاص ها در گرایشو اثر آن« هازیرگروه گروهی ودرون»های وابستگی 7
 گروهینگی ساختار گروه بر اساس روابط اعضا و توافقات ایدئولوژیک درونچگو 2
 های محبوب درون گروهدرجه پذیرش افراد در یک گروه و شناسایی ستاره 9
 شناسایی صفات شخصیتی مهم در جذب یا دفع افراد گروه نسبت به یکدیگر  4
 موجود بین افراد یک گروه« تفاوتی، مخالفت و بیهمدردی، همدلی، جذب، دفع»شناسایی روابط عاطفی ازجمله  5

                                                           
1. Moreno  
2. Cillessen  



  

 

 

 روش پژوهش گروه سنجی یا جامعه سنجی ۸۵۵

شناسان، متخصصان مدیریت شناسان، روانجامعه»عنوان یک روش مفید، موردتوجه سنجی بهسنجی یا گروهجامعه    
آموزشی، ورزشی، تجاری، دولتی، »های ها و گروهقرار دارد. این روش در انواع سازمان« و پژوهشگران علوم اجتماعی

(. استفاده از روش 2111؛ کوثیر و پجاک، 7966دارد )آذری،  9-29شرح جدول کاربردهایی به« امی و درمانینظ
 آموزان نیز بسیار رایج است.وپرورش و میان دانشسنجی و اجرای آن در سطوح آموزشجامعه

 ها گروه ها وسنجی در انواع سازمانسنجی یا گروهترین کاربردهای روش جامعه. مهم4-24جدول 
 موارد ردیف

 انتخاب افراد مناسب برای اعطای مسئولیت  7
 شناخت وضعیت روابط داخل گروه و اقدامات اصالحی در صورت نیاز   2
 شناخت وضعیت انسجام و پویایی گروه و کمک به بهبود آن   9
 آنان  آموزان یا دانشجویان در کالس برای بهبود یادگیریشناخت وضعیت ارتباطی دانش 4
 پذیری و شرایط اجتماعی شدنآموزان یا دانشجویان در نقششناخت وضعیت ارتباطی دانش 5
 های احتمالیبینی چالشها و پیشآموزان یا دانشجویان از سوی سایر همکالسیشدن دانششناسایی میزان موردپذیرش واقع 6
 های مختلفهای اجتماعی در پلتفرمتحلیل شبکه 1

 
 سنجیایند اجرای پژوهش گروه. فر24-2

 را موردتوجه قرار داد.     4-29توان مراحل جدول سنجی میبرای اجرای پژوهش گروه
 سنجی سنجی یا جامعه. فرایند اجرای گروه0-24جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 سنجیبیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش یا معیارهای الزم برای گروه طراحی پژوهش 7
 سنجی و تأکید بر انتخاب گروهی کوچک یا بزرگ بر اساس هدف پژوهشبا مالحظات روش جامعه گیرینهنمو 2
 سنجی با تأکید بر پرسشنامه و مصاحبههای گروهبا تأکید بر آزمون هاآوری دادهجمع 9
 سنجی های تحلیل روابط در گروهبا تأکید بر روش هاوتحلیل دادهتجزیه 4
 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

 وجود داشته باشد.  5-29سنجی، باید شرایط الزم برای انجام این آزمون به شرح جدول قبل از اجرای گروه      
 سنجی  سنجی یا جامعه. شرایط الزم برای اجرای آزمون گروه5-24جدول 

 شرایط ردیف
 برای شناسایی و اظهارنظر افراد گروه درباره یکدیگر اطمینان از وجود فرصت کافی  7
 فهم بودن مالک یا سؤال گروه سنجی برای انتخاب اعضا در زمینه مشخصمشخص و قابل 2
 استثنا قائل نشدن برای انتخاب شدن در گروه 9

 
 . طراحی پژوهش24-4
نسبت به سایر افراد گروه و روابط هر هدف گروه سنجی آن است که میزان پذیرش یا عدم پذیرش هر عضو گروه    

ها شناسایی شود. بنابراین تعیین معیارهای اصلی درون گروه« اجتماعی–های عاطفی شبکه»فرد با دیگر اعضای گروه و 
، هدف انتخاب را در یک فعالیت «مالک گروه سنجی»منظور شناخت این روابط در طراحی پژوهش مهم هستند. به



 

 

 ۸۵۸ مرجع پژوهش

های در میان اعضای گروه« دفع»یا « جذب»جهت است که معیار اهمیت تعیین معیارها ازآنکند. گروهی مشخص می
تواند متفاوت باشد. کمتر آزمونی است که مانند این روش با حداقل امکانات در زمانی کوتاه امکان مختلف می

پژوهش باید به آن توجه  های زیادی را فراهم کند. اما مالحظات ضروری وجود دارد که در طراحیآوری دادهجمع
ای هسنجی، پژوهشگر باید با گروه موردبررسی آشنا باشد و فعالیتداشت. ازجمله اینکه قبل از اجرای آزمون جامعه

عیین کند. برای تشده، نتایج آزمون را به واقعیت نزدیک میآوریهای جمعاصلی آن را بشناسد. آشنایی با گروه و داده
تعداد و نحوه »و « شبکه ارتباطات بین افراد گروه»ی، طراحی پژوهش بر اساس امکان سازمان و موقعیت گروه

 خواهد بود. « های اعضای گروه در مورد هر عضوانتخاب
 

 گیری . مالحظات نمونه24-0
 تواند به الگوهای رابطه در سطحکنند. این روش میهای درون گروه معرفی میکننده شبکهسنجی را گاهی کشفجامعه

ها و همسایگان بپردازد. الگوهای های بزرگ مانند سازمانهای کوچک مانند فرد و گروه کوچک و جمعیتجمعیت
شمار و شامل تمامی اعضای گروه است که باید نظر خود را نسبت به سایر اعضای گیری این روش اغلب کلنمونه

ی هاتوان از روشان دسترسی به همه وجود دارد، میگروه اعالم کنند. در شرایط خاص که تعداد نمونه زیاد است و امک
 شرط اطمینان از معرف بودن و پوشش هدف پژوهش استفاده کرد. گیری بهنمونه

 
 ها آوری داده. مالحظات جمع24-5

 استفاده کرد.  6-29ها به شرح جدول توان از انواع روشسنجی میها در گروهآوری دادهبرای جمع
 سنجی سنجی یا جامعهآوری داده در گروههای جمعروش . انواع6-24جدول 

 توضیح انواع ردیف
ها با گروه به دو صورت: الف( مشاهده مشارکتی یا شرکت مطالعه رفتار گروه از نزدیک و چگونگی تعامل افراد و رابطه آن مشاهده 7

 های گروه، ب( مشاهده بدون مشارکت یا مشاهده پنهانی پژوهشگر در فعالیت
 صورت رودررو از اعضای گروهپرسش سؤاالت به مصاحبه 2
 دادن و بازگرداندن آنای سؤال به اعضای گروه برای پاسخارائه مجموعه پرسشنامه 9
 ترکیبی از موارد قبل  ترکیبی 4

ود شاستفاده می« سنجیآزمون جامعه»سنجی اغلب از پرسشنامه یا مصاحبه با عنوان ها در گروهآوری دادهبرای جمع     
ی شوند. برا(. سؤاالت پرسشنامه بر اساس معیارهای کلیدی مشخص شده در تعیین روابط طراحی می7966)آذری، 

برای پرسش از اعضای گروه با پرسشنامه یا مصاحبه  6-29ها از سؤاالتی به شرح جدول نمونه اغلب در پژوهش
یت ترتیب اولود تا در رابطه با هر سؤال سه نفر از اعضا را بهشودهنده خواسته میشود. اغلب از پاسخاستفاده می

 معرفی کنند. 
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 هاهای عاطفی و اجتماعی حاصل از روابط در گروه. معیارهای شناسایی شبکه6-24جدول 
 معیارها ردیف

 .(ترتیب اولویت معرفی کنیدیک از اعضای گروه دارید؟ )سه نفر را بهتمایل به کار در کنار کدام 7
 ترتیب اولویت معرفی کنید.(یک از اعضای گروه ندارید؟ )سه نفر را بهتمایل به کار در کنار کدام 2
 ترتیب اولویت معرفی کنید.(گیرید؟ )سه نفر را بهبرای رفع مشکالت کاری خود از چه فردی در گروه مشورت می 9
 ترتیب اولویت معرفی کنید.(نفر را بهبه نظر شما در گروه چه کسی قدرت رهبری بهتری دارد؟ )سه  4
 ترتیب اولویت معرفی کنید.(کنند؟ )سه نفر را بهبه نظر شما چه کسانی شما را برای همکاری انتخاب می 5

رفه طصورت متقابل یا یکبه« جذب و دفع»گیری روابط ازنظر گونه معیارها و سؤاالت برای مطالعه و اندازهاین     
بیت شود. باید توجه داشت که بین معیار محبودر گروه تأکید می« میزان محبوبیت». در این رویکرد بر در یک گروه است

 ها از تفاوت معیار محبوبیت بین اعضایحتی برخی پژوهشوجود داشته باشد.  تواند تفاوتهای مختلف میدر گروه
رای سنجی بمعیارهای محبوبیت یا جامعه همکالسی در مقاطع تحصیلی مختلف حکایت دارد. بر این اساس انتخاب

آوری داده باید فضایی را فراهم کرد (.  در جمع2111شناخت دقیق روابط در گروه بسیار مهم است )کوثیر و پجاک، 
 که اعضای گروه، صادقانه به سؤاالت پاسخ دهند.

، «کارگران یک کارخانه»، «کالسآموزان یک دانش»از اعضای یک گروه معین مانند « سنجیآزمون جامعه»در       
و امثال آن درباره میزان تمایل به همکاری با دیگر اعضا برای انجام کاری مشخص پرسیده « بازیکنان یک تیم فوتبال»

 شود. در این آزمون همچنین ممکن است نظر خود را درباره احتمال انتخاب شدن توسط دیگران نیز مشخص کند. می
شد. در بخش پرسیده  1-29ساله سؤاالتی در دو بخش به شرح جدول  74تا  71آموزان دانشدر یک نمونه از       

یب ترتشد تا اسم کسانی را بهآموز خواسته آموزان پرسیده شد و در بخش دوم از دانشهای منتخب دانشاول گزینه
 بنویسند که او را برای این موارد انتخاب خواهند کرد. 

 ساله 00تا  01آموزان برای دانش« ادراک جامعه سنجی»و « سنجیمعهجا». آزمون 1-24جدول 
برای « از نفر اول تا سوم»ترتیب های موردعالقه خود را بههمکالسی ردیف

 کارهای زیر معرفی کنید. 
 نفر سوم نفر دوم نفر اول

    برای بازی در زنگ تفریح   7
    برای انجام یک کار گروهی  2

 نفر سوم نفر دوم نفر اول کنند. ها شمارا برای امور زیر انتخاب میسیکدام همکال ردیف
    برای بازی در زنگ تفریح   7
    برای انجام یک کار گروهی  2

آموز خواسته شد تا  به دانش 951به تعداد « پایه اول مقطع متوسطه اول»ای دیگر از معلمین ده کالس در نمونه   
 آموزان پاسخ دهند. ره دانشدربا 8-29سؤاالت جدول 
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 آموزان پایه اول متوسطه اول از دیدگاه معلمان سنجی دانش. آزمون جامعه8-24جدول  
 نفر سوم نفر دوم نفر اول آموزان را به ترتیب در محورهای زیر مشخص کنید. سه نفر از دانش ردیف

    ها دارند. کاری با آنآموزان تمایل به همترین افراد کالس که سایر دانشمحبوب 7
    ها ندارند. آموزان تمایلی به همکاری با آنمطرودترین افراد کالس که سایر دانش 2
    دوستان کامالً صمیمی که تمایل دارند با یکدیگر باشند. 9
    های فرعی کامالً منسجم گروه 4

سنجی مورد آزمایش قرار گرفتند. ناظم مدرسه در جمع امعههای جآموزان هم با آزمونبه دنبال آزمون باال، دانش      
ه کند کها تنظیم کند. برای این کار اعالم میهای سال بعد را با نظر آندهد که کالسها پیشنهاد میآموزان به آندانش

ها پاسخ ن و ماندنهای یکدیگر نگاه کنید و با اطمینان از محرمانه بودیک صفحه کاغذ بردارید و  بدون اینکه به پاسخ
را در باالی کاغذ بنویسید. حاال به این « نام، نام خانوادگی، کالس و تاریخ امروز»به این سؤاالت پاسخ دهید. ابتدا 

ا را هخوانم پاسخ دهید. الزم نیست که شما سؤاالت را بنویسید، فقط پاسخسؤاالت که هرکدام را دو بار برایتان می
 (. 7968شده است )گنجی، معرفی 3-29آموزان در جدول اظم از دانشبنویسید. فهرست سؤاالت ن
 آموزان ده کالس مربوط به پایه اول متوسطه اول . سؤاالت ناظم از دانش9-24جدول 

 سؤاالت ردیف
 ها در یک کالس باشید؟ )به ترتیب اولویت بنویسید(  در سال آینده تمایل دارید با کدام همکالسی 7
 ها در یک کالس باشید؟ )به ترتیب اولویت بنویسید(  ه تمایل ندارید با کدام همکالسیدر سال آیند 2
می را بنویسید توانید اسزنید چه کسانی تمایل دارند با شما در سال آینده در یک کالس باشند؟ به ترتیب اولویت بنویسید، اگر نمیحدس می 9

 دانم.  کند، ب( نمیانتخاب نمی یکی از این دو پاسخ  را بنویسید: الف( کسی من را
سمی را توانید اترتیب اولویت بنویسید، اگر نمیزنید چه کسانی تمایل ندارند با شما در سال آینده در یک کالس باشند؟ بهحدس می 4

 دانم.  کند، ب( نمیبنویسید یکی از این دو پاسخ  را بنویسید: الف( کسی من را انتخاب نمی

      
 ها حظات تحلیل یافته. مال24-0

ود. پس از شاستفاده می« نگار یا سوسیوگرامگروه»و « ماتریس گروه»سنجی از دو الگوی ها در گروهبرای تحلیل یافته
 شود.استفاده می« نگارگروه»، برای نمایش گویاتر وضعیت هر فرد در گروه از «ماتریس گروه»تهیه 

ریس توان از الگوی ماتنما مییا سوسیوماتریس یا گروه« ماتریس گروه»یه برای ته. الگوی ماتریس گروه: 24-0-0  
شده هر عضو گروه های انتخاباستفاده کرد. این جدول امکان ثبت اعداد یا مرتبه 71-29دوبعدی به شرح جدول 

ای و کده شودکند. اسامی اعضای گروه بر اساس حروف الفبا کدگذاری مینسبت به عضو دیگر گروه را فراهم می
شود. بدین ترتیب برای نمونه عضو الف از ردیف دیگری برای انتخاب شدن بر اساس اولویت اول تا سوم مشخص می

های شود. در ادامه با نگاه خانهعمودی اگر عضو ب را در هر یک از سؤاالت انتخاب کرده باشد، در جدول ثبت می
ه تفکیک هر سؤال و مجموع سؤاالت دریافت. همچنین با نگاهی توان فراوانی انتخاب شدن او را بستونی عضو ب می

هایی را که انجام داده است، محاسبه کرد. به البته این جدول را توان تعداد انتخابهای افقی عضو ب میبه ردیف
 افزارهای کامپیوتری هم تهیه کرد.      توان به کمک نرممی
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 سنجی های گروهاتریس برای تحلیل یافته. نمونه ماتریس گروه یا سوسیوم01-24جدول 
تعداد انتخاب  ه د ج ب الف پاسخ دهنده

 هاکردن
       الف
       ب
       ج
       د
       ه

       
       شدن یک عضو برای هر سؤالتعداد انتخاب

       شدن یک عضو برای هر سه سؤالتعداد انتخاب

ا هکه قرار نیست هر عضو در پاسخبه تقاطع هر عضو با خودش اشاره دارد. ازآنجایی های سیاه شده جدولبخش      
اس در یک الگو و بر اس« ماتریس گروه»ها سیاه شده است. پس از ترسیم و تکمیل خودش را انتخاب کند، این قسمت

 (. 7968داشت )گنجی،  77-29هایی به شرح جدول توان تحلیلشده در سه ردیف پایین جدول میهای محاسبهیافته
 سنجی   های حاصل از آزمون جامعههایی برای تحلیل یافته. شاخص00-24جدول 

 توضیح شاخص ردیف
 شدن یک عضو برای هر سؤال )معرف میزان اعتماد(تعداد انتخاب پذیرش اجتماعی 7
 یت یا طردشدگی فرد(  سؤال )معرف میزان محبوبشدن هر عضو برای سهتعداد انتخاب گیرندگی اجتماعی 2
 کردن عضو از میان اعضای دیگر )معرف میزان اجتماعی بودن یا تمایل به انزوا در فرد(تعداد انتخاب گسترش عاطفی 9
 انتخاب بیش از دو بار یا الاقل دو بار یک نفر در سه سؤال   دوست صمیمی 4
 انتخاب متقابل دو نفر در هر سه سؤال  متقابل دوستی 5
 انتخاب کردن یک نفر در سه سؤال و انتخاب نشدن از سوی آن فرد جانبهیک وستید 6

نگار یا سوسیوگرام، نموداری برای نمایش سازمان اجتماعی و موقعیت گروهنگار یا سوسیوگرام: . رسم گروه24-0-2
 ای دیدن نتایج در حالتنما، امکان نمایش تصویری روابط گروه برها است. با ترسیم گروهگروهی بر اساس یافته

با « هایا گره نقاط»عنوان نما یا سوسیوگرام وضعیت افراد بهشود. در گروهتر روابط افراد گروه فراهم میترکیبی و عینی
های متنوعی شکل(. به7359شود )مورنو، به شکلی گرافیکی مشخص می« هاکننده روابط بین آنخطوط تعیین»ترسیم 

 است.  « ایشبکه»یا « ایدایره»های نما به شکلرا ترسیم کرد. دو الگوی رایج ترسیم گروه نماهاتوان گروهمی
-29توان از دو شکل به شرح جدول نگار در یک حالت کلی میبرای ترسیم گروهای: نگار دایره. گروه24-0-2-0
 استفاده کرد.  72

 نگار   . انواع الگوهای نمایش گروه02-24جدول 
 توضیح عانوا ردیف

چهار دایره  7
 متحدالمرکز

ها به چهار طبقه بر اساس نمره پذیرش اجتماعی )تقسیم باالترین نمره به چهار و تقسیم افراد گروه بر اساس یافته
 هایی که در آن قرار گیرند(.  شناسایی حدود فاصله طبقات با دامنه نمره

 فراد گروهبرای نشان دادن رابطه یک آزمودنی با بقیه ا فردی  2
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اراده « نگار فردیگروه»و دیگری برای « نگار چهار دایره متحدالمرکزگروه»دو نمونه یکی برای  7-29در شکل      
 شده است. 

  
 نگار فردی نگار با دوایر متحدالمرکز و سمت چپ گروه. سمت راست نمونه گروه0-24شکل 

« 22»دست آمده باالترین نمره پذیرش اجتماعی به« دایره متحدالمرکز نگار با چهارگروه»در این نمونه برای رسم       
بود « نمره 6»طبقات مشخص شود. حدود فاصله گرد شده برای چهار طبقه  بود که بر چهار تقسیم شد تا حدود فاصله

و حلقه چهارم « 77-6»، حلقه سوم محدوده «71-72»، حلقه دوم محدوده «29تا  78»و بنابراین در حلقه اول محدوده 
گروه شناخته « افراد محبوب»عنوان در نظر گرفته شد. در این الگو افراد در حلقه اول یا مرکزی به« 5-1»محدوده 

ای فرعی و هها باید سعی شود تا دوستان صمیمی پهلوی یکدیگر باشند تا گروهشوند. در استقرار افراد درون دایرهمی
شناسایی باشند. اگر انتخاب دوطرفه باشد، فلش نیز دوسره خواهد بود. همچنین ابلاحیاناً باندهای داخل گروه اصلی ق

رد ف»نمای فردی، ها را تغییر داد. برای ترسیم گروهها یا ضخامت آنها یا معیارها رنگ فلشتوان بر اساس سؤالمی
فلش نشان داده خواهد شد. در گیرند و روابط به کمک در داخل یک دایره و بقیه در اطراف آن قرار می« موردنظر

های اند، افراد محبوب گروه هستند. در تحلیلشدهمشخص« Nو  C ،D»شده افرادی که با حروف تحلیل نمونه ارائه
های غیررسمی گیری گروهاشاره کرد و جهت« فرعی یا غیررسمی»و « اصلی یا رسمی»های توان به گروهسازمانی می

 یا رسمی شناسایی نمود.  های اصلی را در برابر گروه
شده آموز دیگر انتخابسه نفر را انتخاب کرده و خود توسط هفت دانش« Eآموز دانش»شده نگار فردی ارائهدر گروه

اوست. رابطه  «اعتماد یا گسترش عاطفی»بیشتر از « محبوبیت یا گیرندگی اجتماعی او»توان گفت که است. بنابراین می
(. بر اساس نتایج 7968جانبه است )گنجی، یک« Tو  B ،J ،M»آموزان متقابل و با دانش« Nو  C، D»آموزان او با دانش

 توان ارائه داد.های خاصی میدر گروه، تحلیل79-29به شرح جدول « یک فرد»دست آمده برای به
 سنجی    های خاص برای فرد در گروه. انواع موقعیت04-24جدول 

 توضیح انواع ردیف
 عضو دارای بیشترین انتخاب از دید دیگران ه گروهستار 7
 نشده از سوی اعضای گروه عضو انتخاب منفرد گروه 2
 عضو با انتخاب کم از سوی اعضای گروه شده گروهفراموش 9
 عضو دارای رأی منفی از اعضای گروه )تعداد آرای عدم تمایل دیگران برای همکاری با عضو(  طردشده گروه 4
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است. در گروه سنجی، این « گیری دسته در گروهشکل»تحلیل های قابلهای گروهی هم یکی از ویژگیتحلیلدر      
آید که تعدادی از افراد همدیگر را انتخاب کنند و گروه خارج از دسته خود را کمتر انتخاب وجود میحالت زمانی به

گفته « یسنجشکاف یا جدایی گروه»خاب نکرده باشند به آن کرده باشند. اگر این اعضا افراد خارج از دسته را اصالً انت
 شود.می
نوان عهای هندسی مانند دایره و مستطیل بهشکلبه»نگارها با یک مجموعه گره گروه ای: نگار شبکه. گروه24-0-2-2

و  خوانایی»ه کنند که اثربخشی آن بعمل می« عنوان نشانگر روابط بین اعضاخطوط به»و یک مجموعه « معرف اعضا
 معرفی شده است 74-29ای به شرح جدول آن بستگی دارد. برای این منظور پنج الگوی شبکه« طراحی زیباشناسانه

 . 7(2115)هوانگ، هانگ و ایدس، 
 اینگار شبکه. انواع الگوهای طراحی گروه00-24جدول 

 توضیح انواع طراحی ردیف
 هاعنوان عامل سطح مرکزی بودن آنبا تأکید بر فاصله از مرکز بهها به دور چند دایره استقرار گره شعاعی 7
 مراتبیها در یک نظام عمودی سلسلهاستقرار گروه مراتبیسلسله 2
 ها روی یک دایره استقرار همه گره ایدایره 9
 های خاصها در قالب دسته یا گروهاستقرار گره گروهی 4
 خاص ها بدون هیچ هدفاستقرار گره آزاد 5

     لمانند جدو« کم برخورد و پربرخورد»این الگوها نیز خود با توجه به میزان برخورد یا تقاطع خطوط به دو نوع     
 (. 2115)هوانگ، هانگ و ایدس،  شوندتقسیم می 29-75

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
1.  Huang, Hong and Eades 
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 ای بر اساس حجم خطوط ارتباطی  نگار شبکه. انواع الگوهای طراحی گروه05-24جدول 

 خطوط کم برخورد خطوط پربرخورد انواع طراحی ردیف
 شعاعی 7

Radial 
Layout 

 
 

 

 مراتبیسلسله 2
Hierarchical 

layout 
 
 

 ایدایره 9
Circular 
layout 

 
 
 

 گروهی 4
Group layout 

 
 
 

 آزاد 5
Free layout 

ای ایرهها )مردان در گره دیتی در نمایش گرهای را با تفکیک جنسنگار یا سوسیوگرام شبکهیک نمونه گروه 2-29شکل 
های جهته( یا دوطرفه )پیکانهای یکطرفه )پیکاندهنده یکشکل و زنان در گره مستطیل شکل( و خطوط نشان

 دوجهته( است.  

  
 اینگار یا سوسیوگرام شبکه. یک نمونه گروه2-24شکل 
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منظور نمایش موقعیت او در گروه رسم نگار مستقل بهیک گروه، «هر یک از اعضای گروه»توان برای همچنین می     
 کرد. 

 
 گیریو نتیجه . بحث24-5

گیری انجام داده و پیشنهادهای کاربردی ارائه کرد. برای نمونه ها بحث و نتیجهتوان روی یافتهها میپس از تحلیل یافته
آموزان صورت مون گروه سنجی روی معلمان و دانشها به آن اشاره شد و آزآوری دادهدر پژوهشی که در بخش جمع

س و آموزان یک کالهای متحدکننده دانشهای ارتباطی، شبکهشبکه»گرفت، نتایج نشان داد که معلمان، در تشخیص 
همیشه افراد مورد « محبوب، مطرود و منزوی»آموزان چالش دارند. بر اساس نتایج دانش« آموزانهای دانشویژگی

آموزان بلکه با خودشان هم سنجی دانشهای جامعهتنها با نتایج آزمونهای معلمان نهان نبودند. قضاوتتشخیص معلم
سنجی توسط پژوهشگر چنین استدالل شد های جامعههای معلمان با نتایج آزمونمتفاوت بود. فقدان تطابق قضاوت

سنجی روابط عاطفی بسیار عمیق را آشکار های جامعهبینند اما آزمونمعلمان بیشتر روابط ظاهری را می»که احتماالً 
های کودکان موازات سن متوسط گروهسنجی بههای جامعههای معلمان و نتایج آزمونانحراف بین قضاوت«. کنندمی

ه آموزان دوره ابتدایی دشواری کمتری نسبت بدیگر، معلمان در شناختن روابط دانشعبارتیا نوجوانان بیشتر بود. به
آموزان دوره دبیرستان داشتند و این دشواری با سن متوسط گروه موردمطالعه ارتباط مستقیم شناختن روابط دانش

 داشت. 
دهند با اجرای یک پژوهش دقیق گروه گیری یک پژوهش بود که نشان میاین نمونه بخشی از بحث و نتیجه     

یدا های مناسب دست پگیریب اهداف سازمانی و تصمیمتوان شناخت بیشتری به ابعاد مهم و مؤثر در کسسنجی می
و  آموزاندنبال شناسایی دانشریزان آموزشی با استفاده از این روش بهکرد. بسیاری از معلمان، اساتید و برنامه

تحلیل شبکه »های اخیر در سال ها برای رفع مشکالت احتمالی هستند.دانشجویان منزوی و مطرود و کمک به آن
تعددی افزارهای مسنجی موردتوجه و تأکید قرارگرفته است. نرمبا مبنای جامعه« ترسیم نقشه اجتماعی»یا « عیاجتما

سامانه  یک« بوکفیس»اند. شدهها به بازار معرفیبرای انجام این نوع پژوهش« فلوهابز یا اینگفی، پاجک، کی»همچون 
 کند. سنجی عمل میسیار بزرگ بر اساس جامعهخدمات شبکه اجتماعی و تارنمایی است که در سطحی ب
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 هدف کلی: آشنایی با روش پژوهش دلفی

 اهداف یادگیری
 دلفی آشنایی با مفهوم و انواع روش پژوهش 
 روش دلفیگیری در آشنایی با مالحظات نمونه  

 روش دلفیدر  آوری دادهآشنایی با مالحظات جمع 

 روش دلفیها در آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 

 



 

 

 ۸۸۸ مرجع پژوهش

 مقدمه

گیری در طی چند دوره پیمایش نظرات های کسب دانش گروهی برای کمک به تصمیمروش دلفی یکی از روش
نظران و تا رسیدن به مرحله بیشترین اجماع نظر در میان آنان است. این فصل به معرفی و چگونگی استفاده از صاحب

 دلفی پرداخته خواهد شد.  روش
 

 . آشنایی با مفهوم روش دلفی20-0
« واند باشدتچه می»دنبال پاسخ به سؤال هستند اما روش دلفی به« چه است؟»دنبال پاسخ به سؤال ها بهاغلب پیمایش

ا آن ب های پیمایش نظر است و برخی آن را یک فن و برخی ازاست. روش دلفی، ازجمله روش« چه باید باشد؟»یا 
 کنند.ی میمعرف« گیری دلفی، دلفی مطالعه اجماع، روش دلفی و مطالعات دلفیپیمایش دلفی، مطالعه دلفی، رأی»اسامی 

 شده است.  7-24متعددی به شرح جدول این تنوع اسامی منجر به تعاریف 
 . انواع تعریف از روش دلفی   0-20جدول 

 انواع  ردیف
 ر پژوهش برای استخراج نظرات از یک گروه متخصص درباره یک موضوع یا یک سؤالمند درویکرد یا روشی نظام 7
 دهندگان، و بازخورد نظرات به اعضای پانلای با حفظ گمنامی پاسخرسیدن به اجماع گروهی با مجموعه راندهای پرسشنامه 2
ا هطح بزرگ جغرافیایی با استفاده از پرسشنامهای از متخصص همگن و مستقل در مورد یک موضوع ویژه در سدرخواست قضاوت حرفه 9

 و تکرار تا زمان دستیابی به اجماع نظرات 
جای گرد هم آوردن یک های نوشتاری بهای گردآوری نظرات در موارد ذهنی بودن موضوع و استفاده از پاسخروش مطالعه چندمرحله 4

 گروه متخصص

  معرفی شده است.  2-24به شرح جدول دلفی های مختلفی از روش یبند، دستهبا توجه به اهمیت و کاربردها     
  بندی از روش دلفی. انواع دسته2-20جدول 

 توضیح انواع ردیف پردازنظریه

 
     وودنبرگ 

-یشرفتنظران درباره پهای ناشناخته بر اساس توافق صاحبشاخص« بینی و برآوردپیش»با دو کاربرد  سنتی 7

 آورینه علم و فنهای آینده در زمی
 های مخالف در یک موضوع سیاسی روز در اجتماع ترین دیدگاهها در مهمشناسایی توافق سیاسی 2
 ای خاص تصمیمات مشترک گروهی از افراد متفاوت در مورد مسئلهشناسایی  گیریتصمیم 9

 
 و اشتراوس 

   زیگلر

جمعیت جهان در میزان ها ازجمله ها، مقادیر یا ارزشخبرآورد عددی تاریمانند سنتی و با تأکید بر  عددی 7
 یا زمان استقرار انسان در مریخ 2711سال 

 های سیاسی روز ها در دیدگاهبه شناسایی توافقکالمی رویکردی کیفی و  گذاریسیاست 2
 مروزی ها در جوامع ابا تأکید بر کاربرد آنگذشته بزرگان و فیلسوفان  دیدگاهبررسی  تاریخی 9

 
- 

 ، کیفی یا ترکیبیکمّیمند با رویکردهای ای و نظاممبتنی بر فرایند چندمرحله کالسیک 7
 و محاسبه میانگین هندسی کمّیمبتنی بر فرایند نظامند  فازی 2

 های علم و فناوری وهر یک از انواع دلفی کاربردی خاص دارد. از روش دلفی سنتی یا عددی، بیشتر در زمینه     
ها و ولتها، دترمیم وضعیت آتی حزبشود. دلفی سیاسی اغلب در حوزههای آینده استفاده میبینی پیشرفتپیش

ه مسائل روز گیری بیشتر در زمینرود. دلفی تصمیمکار میهای فشار بهویژه شناسایی گروههای سیاسی بهتعیین دیدگاه
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ی، هایی مانند تاریخ سیاسارد و درنهایت دلفی تاریخی در زمینههای جمعی برای تأثیرگذاری کارایی دو توسط رسانه
یری و گتصمیم»های بینی آینده است اما در زمینهوپرورش کاربرد دارد. هرچند هدف اصلی دلفی، پیشفلسفه آموزش

، تریزی، تعیین اولویگذاری، کمک به برنامهافزایش اثربخشی آن، قضاوت، تسهیل حل مسئله، نیازسنجی، هدف
یین دهنده، تعآوری گروهی اطالعات، آموزش گروه پاسخدهی ارتباطات گروهی، جمعبینی آینده، خالقیت، سازمانپیش

؛ ایران 7981رود )احمدی، نصیریانی، و اباذری، کار مینیز به« ها، تخصیص منابع و اجماع یا توافق گروهیسیاست
 (.7384؛ موهاپارتا، 2114تا؛ کندی، پژوهان، بی

-ناشناس بودن شرکت»چهار ویژگی آن را با ( 7333) 7راو و رایتروش دلفی کالسیک، بیشترین کاربرد را دارد.       

از  «آوری آماریجمع»و « کنندگان نسبت به همبازخوردهای کنترل شده شرکت»، «تکرار دورهای مطالعاتی»، «کنندگان
را ارائه  9-24به شرح جدول ها و اجزایی لفی کالسیک، ویژگیکند. برخی کارشناسان برای دها متمایز میدیگر روش

  دهند.  می

 روش دلفی کالسیک و اجزای  هاترین ویژگی. مهم4-20جدول 
 توضیح ویژگی  ردیف

 دهندگان باید از متخصصین یا خبرگان باشند. ها یا پاسخنمونه متخصصین 7
ی برای بیان آزادانه نظرات، بدون فشارهای اجتماعی ناخواسته برای انطباق کنندگان در دلفناشناس بودن شرکت ناشناس بودن 2

 کنندگان در گروهبا دیگر شرکت
 . یابدای که با پرسشنامه اولیه، پرسشنامه راندهای بعدی  نیز شکل میراندهای پیمایشی یا پرسشنامه پرسشنامه 9
ت اصالح نظرات اعضا در هر دور و پیشرفت گروه دررسیدن به انجام دورهای متوالی و تکرار برای ایجاد فرص تکرار  4

 مند و نوشتاری با هدف روشن تا اجماع نظرات()راندهای فرایندی، نظاماجماع بیشتر 
« الحتکمیل یا تغییر یا اص»کنندگان و ایجاد فرصت برای کنندگان از دیدگاه سایر شرکتامکان آگاهی شرکت شدهبازخورد کنترل 5

) فرصت بازنگری نظرات خود و ارزشیابی نظرات سایرین توسط متخصصین در مسیر اجماع و در ود نظرات خ
 ها با هم(شرایط گمنامی یا بدون ارتباط مستقیم آن

 هاشده از طریق پرسشنامهآوریهای جمعفرایند تحلیل داده هاتحلیل یافته 6
 هاالش برای مشخص ساختن تفاوتاتفاق نظر در مورد یک ایده و گاه ترسیدن به اجماع 1
 انتقال اییتوان و پردازش سازی،ذخیره» امکان با الکترونیک فناوری از و استفاده متخصصین اطالعات از دریافت مدیریت زمان 8

 رایانه طریق از «سریع بازخورد پتانسیل و دهندگانپاسخ گمنامی حفظ پرسرعت،

طور که دیده نشان داده شد. همان 4-24شده به روش دلفی به شرح جدول های انجامدر یک بررسی تنوع پژوهش     
داستفاده مور« بینی و تعیین اعتبارشناسایی، پیش»شود، دامنه الگوهای مورداستفاده دلفی با رویکردهایی چون می

 دورهای متفاوتی طورمعمول به سه دور نیاز دارد اما در مطالعات مختلف ازکه یک دلفی بهقرارگرفته است. درحالی
دهد که باید الگوی نهایی در دلفی متخصص تنوع دارد. این نشان می 717تا  4شده است. اندازه نمونه نیز از استفاده

 . 2(2111را با توجه به شرایط خاص موردتوجه قرار داد )اسکولموسکی، هارتمن و کران، 
 

 

 

                                                           
1.  Rowe and Wright 
2. Skulmoski, Hartman, & Krahn  



 

 

 ۸۸۶ مرجع پژوهش

 . انواع الگوهای مورداستفاده در روش دلفی 0-20جدول 
 تعداد نمونه دورها پژوهشگر و سال دیفر

7 Gustafson et al. (1973) 2 4 
2 Hartman & Baldwin (1995) 7 62 
9 Czinkota & Ronkainen (1997) 9 94 
4 Kuo & Yu (1999) 7 28 
5 Nambisan et al.(1999) 9 6 
6 Lam, Petri, & Smith (2000) 9 9 
1 Roberson, Collins, & Oreg (2005) 2 717 
8 Niederman et al. (1991) 9 774 ،726 در سه دور 714و 
3 Duncan (1995) 2 27 
71 Brancheau et al. (1996) 9 18 ،81  در سه دور  16و 
77 Scott (2000) 9 21 
72 Wynekoop & Walz (2000) 9 3 
79 Keil, Tiwana, & Bush (2002) 9 75 ،75  71و 
74 Brungs & Jamieson (2005) 9 77 

 
 . فرایند اجرای روش دلفی20-2

 موردبررسی قرار 5-24توان در جدول نگارانه است. فرایند اجرای روش دلفی را میمصاحبه دلفی نوعی مصاحبه قوم
 داد. 

 . فرایند اجرای روش دلفی 5-20جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 ، کیفی یا ترکیبیکمّیین رویکرد بیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش و تعی طراحی پژوهش 7
 ، کیفی یا ترکیبی کمّیانتخاب نمونه متخصص با توجه به رویکرد  گیرینمونه 2
 شده شده و با تأکید بر پرسشنامه و بازخورد کنترلبا توجه به رویکرد انتخاب هاآوری دادهجمع 9
 کنندگان  کتدر چند مرحله و تا رسیدن به اجماع شر هاوتحلیل دادهتجزیه 4
 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

       

 . طراحی پژوهش20-4
ت شناخ»یا لزوم « های ناشی از عدم توافقچالش»یا « مشکلی پیچیده و بزرگ»برای طراحی پژوهش باید به وجود 

شود.  نگر به رویکردی محدود هدایت میکردی کالنای خاص اشاره داشت. طراحی پژوهش از رویدر زمینه« ترعمیق
وهش نسبت به تدوین مسئله و پرسش اصلی پژ« مطالعات نمونه»و « ادبیات پیشینه»، «تجربه»کمک بنابراین باید به

اقدام کرد. همچنین ضمن معرفی مسئله اصلی برای انجام این پژوهش باید به اهمیت و ضرورت اجرای آن با پشتیبانی 
جمعی از  قضاوت»نظری مناسب اشاره داشت. طراحی پژوهش باید با توجه به این نکته باشد که روش دلفی با  مبانی

ی و کیف کمّیشود.  در طراحی پژوهش به روش دلفی از هر دو روش دنبال می« توافق آنان در نتایج»و « متخصصان
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آن با ازیک پروژه پژوهشی طراحی کرد تا پسعنوان بخشی از توان بهتوان بهره گرفت. حتی روش دلفی را میمی
 های دلفی، از یک پژوهش پیمایشی برای تأیید نتایج آن استفاده کرد. استفاده از خروجی

 

 گیری در روش دلفی. مالحظات نمونه20-0
ی بر نهای مهم پژوهش دلفی است؛ زیرا اساس این روش مبتدهندگان، یکی از مؤلفهکنندگان یا پاسخانتخاب مشارکت

ی اجرا و هم کیف کمّیتوان به شکل کنندگان خواهد بود. با توجه به اینکه دلفی را هم مینظرات کارشناسی مشارکت
شود. درمجموع چهار الزام کلیدی ها تعیین میآوری دادهگیری با توجه به انتخاب روش جمعکرد، مالحظات نمونه

 . 7(7336فی وجود دارد )آدلر و زیگلیو، برای انتخاب نمونه در روش دل 6-24شرح جدول به
 کنندگان در روش دلفی   . الزامات کلیدی در انتخاب نمونه یا مشارکت6-20جدول 

 توضیح اجزا ردیف
 دهنده در رابطه با موضوع موردبررسی لزوم متخصص بودن و برخورداری از دانش کافی پاسخ تخصص 7
 ها برای پاسخگویی به سؤاالت بط و آمادگی آنرامکان دسترسی به متخصصان ذی تمایل   2
 داشتن زمان کافی برای شرکت در دورهای چندگانه پاسخگویی  زمان کافی 9
 های ارتباطی مناسببرخورداری از مهارت های ارتباطیمهارت 4

هم  د بود. در مواردیگیری از نوع غیرتصادفی هدفمند خواهباشد، بنابراین نمونه« متخصص»ازآنجاکه نمونه باید      
، هارتمن نیاز باشد )اسکولموسکی« گلوله برفی»گیری ممکن است برای شناسایی گروه اولیه متخصصان به روش نمونه

ن شود. اگر متخصصیگیری گلوله برفی استفاده می(. در صورت عدم شناسایی متخصصین از نمونه2111و کران، 
ای آماری، هشود. برخی پژوهشگران با استفاده از روشتصادفی هم استفاده می گیریشده و زیاد باشند، از نمونهشناخته

ه کافی بزرگ اندازتر، اندازه نمونه باید بهپردازند. جهت تعمیم نتایج به یک جمعیت بزرگبه انتخاب تصادفی نمونه می
ه اجماع یایی گروه برای رسیدن بباشد. تعداد افراد در گروه دلفی به قدرت آماری وابسته نیست. بلکه متناسب با پو

وری آویژه نوع جمعها بسته به شرایط بهاست . هیچ قانون صریحی در مورد تعداد مکفی نمونه وجود ندارد و تعداد آن
نفر بوده است. البته  21تا  75و بیشتر  51کنندگان کمتر از بودن متغیر است. اغلب تعداد شرکت« یا کیفی کمّی»داده 

نفر کافی  75تا  71های همگون اغلب شده است. در گروهنفر هم گزارش 2111تا بیشتر از  71الت تعداد در برخی مقا
های حلهای باکیفیت و راهدست آوردن طیف گسترده نظرات، پاسخهای همگن برای بهاست. در دلفی اغلب از نمونه

ها و درنهایت، آوری دادهنه، مشکالت جمعگیری موجب افزایش حجم نموشود. این نمونهپذیرش استفاده میقابل
ها ضاوتتر تعداد قشود. هرچند که با حجم نمونه بزرگپیچیدگی رسیدن به اجماع، اجرای تحلیل و بازبینی نتایج می

نفر برای ارائه اطالعات تأکید  91دهد اما بعضی پژوهشگران بر کفایت ها اعتماد را افزایش میافزایش و ترکیب آن
شود )احمدی، شود و اطالعات جدیدی اضافه نمیها تکراری میمعتقدند با افزایش بیشتر اغلب پاسخ دارند و

 تا(.؛ ایران پژوهان، بی7981نصیریانی، و اباذری، 

 
 

                                                           
1.  Adler & Ziglio 
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 ها در روش دلفیآوری داده. مالحظات جمع20-5
« هاآوری دادهد دورها یا راندها در جمعتعدا»و « هاآوری دادهابزار جمع»ها به روش دلفی، دو نکته آوری دادهدر جمع

ریزی داشت و سپس آن دور را اجرا کرد. تفاوت این گیرد. برای هر دور باید ابتدا طراحی و برنامهموردتوجه قرار می
 های دور قبل خواهد بود. ها این است که طراحی دورهای بعدی بر اساس تحلیل یافتهروش با بقیه روش

گیرد و در مورد سؤال در مرحله طراحی پژوهش صورت می طراحی پرسشنامهها: آوری داده. ابزار جمع20-5-0
به  کنندگان نسبتشود. در مواردی که هدف راهنمایی شرکتاصلی پیوستاری از سؤاالت بسته یا باز استفاده می

هتر است با ندهای پژوهش بشود. قبل از شروع راموضوعی خاص باشد سؤاالت بسته و ساختاریافته بیشتر استفاده می
 دهندگان اطمینان حاصل کرد. آزمون از مناسب و واضح بودن کلمات و نداشتن ابهام در سؤاالت برای پاسخیک  پیش

دهندگان ها در روش دلفی اغلب تا مرحله اجماع پاسخآوری دادهجمعها: آوری داده. تعداد دورهای جمع20-5-2
ا هاتفاق نظر در مورد یک ایده و گاه تالش برای مشخص ساختن تفاوتاجماع، رسیدن بهکند. منظور از ادامه پیدا می

ع کنندگان در یک سطح خاص در موضواست. اجماع به معنی یافتن پاسخ صحیح نیست، بلکه صرفًا توافق شرکت
علمی افراد  صادی وپذیر نیست، چراکه زمینه سیاسی، اجتماعی، اقتاست. البته دستیابی به توافق صد درصد امکان

ها یا مقاالت منتشرشده نیست. اکثریت مقاالت، متفاوت است. همچنین این روش جایگزینی برای مرور علمی گزارش
د دانند و اساساً زمانی در مورها میجنس و نوع معیار مورداستفاده در تعریف و تعیین اجماع را بر اساس تفسیر نمونه

مشخصی از آرا درون سطح خاصی قرار داشته باشند. هرچند برخی استفاده از گیری شده که درصد اجماع تصمیم
نند. سطح کها طی راندها توصیه میهای معتبرتری را برای تعیین ثبات پاسخدرصد را ناکافی دانسته و کاربرد شکل

یج مطالعات محدوده استانداردی برای اجماع وجود ندارد و بعضی مطالعات در نشان دادن اجماع ضعیف هستند. در نتا
؛ ایران پژوهان، 7981شده است )احمدی، نصیریانی، و اباذری، درصد گزارش 711تا  57متفاوتی از سطح اجماع 

 تا(.بی
هایشان برای بقیه گمنام باشد. گمنامی به هر دهندگان یکدیگر را نشناسند یا حداقل پاسخبهتر است که پاسخ     

رات خود را بدون مالحظات خاص بیان کند. در مواردی ممکن است افراد همدیگر دهد تا نظدهنده فرصت میپاسخ
رسد احتمال گمنامی طور مشخص دسترسی ندارند. به نظر میهای یکدیگر بهرا شناخته اما درهرصورت، به پاسخ

تفاده ی در دلفی اسشناسد. بنابراین، گاه واژه شبه گمنامدهنده اصلی را میکامل نیست، چراکه پژوهشگر افراد پاسخ
 عنوان همکار بنویسند. دهد تا در آخرین فرم پژوهش نامشان را بهها اجازه میدهنده به آنشود. حفظ حقوق پاسخمی

ای از دورها یا راندها است و دلفی کالسیک اغلب شامل ها به روش دلفی دربرگیرنده مجموعهآوری دادهجمع      
 توان به شرحها به روش دلفی را میآوری دادهشود. فرایند جمعبه سه راند تعدیل می طورمعمولچهار راند است که به

 مرور کرد.  1-24جدول  
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 ها به روش دلفی     آوری داده. فرایند جمع1-20جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 صورت بدون ساختار یا بازپاسخارسال اولین پرسشنامه اغلب به راند اول 7
 صورت ساختاریافته و بسته به پاسخ مشابه در راند اول ارسال دومین پرسشنامه اغلب به راند دوم 2
 ها و ارائه دالیل در موارد عدم اجماع کنندگان برای مرور مجدد پاسخدرخواست از شرکت راند سوم 9
 انتشار نتایج نهایی و گرفتن تأیید نهایی متخصصین   تصمیم و تصویب 4

عنوان راهبردی برای زایش شود تا بهارسال می« باز پاسخ»دلفی کالسیک، پرسشنامه اول با شکل  در راند اول     
های آماری هم وجود دارد اما بهتر د امکان استفاده از سؤاالت بسته و تحلیل نتایج به روشنها عمل کند. هر چایده

وان کلیه تشتر استفاده شود. به این شکل میهای بیمندی از ظرفیتاست که از روش کیفی برای ذهن انگیزی و بهره
یده شود تا هر نوع اموضوعات مرتبط با عنوان تحت مطالعه را شناسایی کرد. بنابراین از هر متخصص درخواست می

طور مختصر و بدون نام بازگرداند. نیازی به و نظر خود را آزادانه طرح کند و فهرست موضوعات موردنظر خود را به
ای هگیرد. در این مرحله، تمام پاسخها نیست و تالشی برای ارزیابی یا قضاوت نظرات صورت نمیایده توسعه کامل

ها، امهآوری پرسشنشود تا بقیه مراحل بر اساس مرحله اول شکل بگیرد. پس از جمعآوری میمرتبط تا حد امکان جمع
صورت « ایحذف موضوعات تکراری و حاشیهبندی و دهی، نظرات مشابه ترکیب، اجرای گروهها سازمانپاسخ»

یرد. گهای آماری( صورت میهای راند اول بر اساس پارادایم تحقیق )کدهای کیفی و یا خالصهگیرد. تحلیل پاسخمی
ی اها و شناسایی عناوینی است که محقق آن را تبدیل به پرسشنامه دارای ساختار یا بستهنتیجه نهایی، مشخص شدن تم

پایه در آوری اطالعات هستند، اما اگر اطالعاتکند. هرچند سؤاالت بازپاسخ روشی قوی در جمعدوم میبرای راند 
اده بر اساس مطالعات قبلی استف« ساختاریافته یا دارای ساختارنیمه»زمینه موضوع وجود داشته باشد، از پرسشنامه 

 شود. می
ه شود و از افراد مشابه در راند اول خواستافته یا بسته استفاده میاز راند دوم به بعد، اغلب از پرسشنامه ساختاری     
توافق و »پذیر کنند. در اینجا موارد عبارتی، کمیتبندی و بهشود تا هر عنوان را با استفاده از مقیاس لیکرت رتبهمی

ت و وضیح قدرهای جدید، تصحیح، تفسیر، حذف و تایده»شود و فضایی برای شناسایی مشخص می« عدم توافق
دی بنشود تا استدالل و دلیل اولویتکنندگان خواسته میآید. در بعضی موارد، از شرکتوجود میبه« هاضعف آن

ورد های خود بازخشود چراکه از پاسخها را بیان کنند. در این راند، انگیزه اعضای پانل برای شرکت بیشتر میآیتم
ه آوری پرسشنامه دوم، آنالیز و خالصهای همکاران خود هستند. پس از جمعگیرند و مشتاق به تعیین کیفیت پاسخمی

گیری همگرایی نظرات بین شود. نتیجه آن آغاز شکلبندی تهیه میها و رتبهآماری )از قبیل چارک و میانه( و یا تم
 کنندگان است. شرکت

جدد مرور کنند و در صورت نیاز در نظرات و ها را مشود تا پاسخکنندگان درخواست میدر راند سوم از شرکت     
شود تا با در نظر ها خواسته میهای خود تجدیدنظر و دالیل خود را در موارد عدم اجماع اعالم کنند. از آنقضاوت

ده، شبندی نظرات انجامبندی کنند. در اینجا نیز رتبهگرفتن میانگین و میانه نمرات هر عنوان، اهمیت آن را درجه
طورمعمول، از این راند به بعد، اعضا شود. بهها تهیه میکند و خالصه آماری پاسخهای جدیدی ارائه میینیبپیش
ا هکنند و فرایند تا زمان عدم دستیابی به ایده جدید و شناسایی ضعفهای خود و سایرین را دوباره مالحظه میپاسخ



 

 

 ۸۵۱ مرجع پژوهش

های بعدی با توجه به زمان، هزینه و احتمال خستگی شود. البته تعداد راندهای همه نظرات تکرار میو قوت
شود و بازرسی مداوم های یادآوری در هر راند ارسال میشود. در صورت لزوم، نامهکنندگان در نظر گرفته میشرکت

 در سرتاسر فرایند دلفی صورت خواهد گرفت. 
شود. در این عنوان آخرین راند انجام میهم بهبندی رسید، راند چهارم در مواردی که با راند سوم نتوان به جمع     

ا آخرین شود تها توزیع میها، نظرات اقلیت و موارد اجماع بین پانلیستبندیهای باقیمانده، رتبهراند، فهرست آیتم
؛ 7981منظور تجدیدنظر در نظرات خود فراهم شود )احمدی، نصیریانی، و اباذری، کنندگان بهفرصت برای شرکت

 تا(.پژوهان، بی ایران
بعد امکان تجدیدنظر در در روش دلفی متخصصین با دریافت اطالعات از دیدگاه سایر متخصصان از راند دوم به      
شود. بقیه ممانعت می  کنندگان در پاسخهای خود را دارند. در این روش از تأثیر منفی نفوذ شخصیت شرکتپاسخ

کنند اما دلفی کالسیک  چهار راند دارد که پژوهشگران اغلب راند اشاره می 71ا ت 2ازنظر تعداد راندها، مقاالت به 
گیری در مورد تعداد کنند. درهرصورت، تصمیمبرای دستیابی به اهداف پژوهش، آن را به دو تا سه راند کوتاه می

ست. البته اغلب بعد از سه ا« زمان در دسترس و نوع سؤال آغازین»راندها تا حد زیادی عملی یا تجربی و وابسته به 
راند، احتمال افزایش خستگی و کاهش در ایجاد نتایج جدید و مفید وجود دارد. شیوه تکرار در طی راندها اغلب 

، از طریق پست معمولی و یا پست الکترونیک و دورنگار است)احمدی، نصیریانی، و «مداد و کاغذی»نوشتاری و 
 .تا(؛ ایران پژوهان، بی7981اباذری، 

 

 ها در روش دلفی . مالحظات تحلیل یافته20-6
وان تبدیهی است که پس از هر دور به یک تحلیل مربوط به همان دور نیاز است. بر این است و در روش کالسیک می

 اشاره کرد.  8-24ها به شرح جدول آوری دادهها پس از هر دور جمعبه مراحل تحلیل یافته
 شده در هر دور یا راند روش دلفی کالسیک      آوریمعهای ج. تحلیل داده8-20جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 های کیفیشده از روش تحلیل محتوا و کدگذاری دادهآوریهای کیفی جمعبا توجه به داده راند اول 7
نگین، میانه و نما( و شاخص های مرکزی )میاهای آماری اندازهشده از انواع روشآوریجمع کمّیهای با توجه به داده راند دوم 2

 پراکندگی )انحراف معیار و محدوده میان چارکی(
 بندی و انطباق نظراتویژه رتبههای آماری و بهشده از انواع روشآوریجمع کمّیهای با توجه به داده راند سوم 9

های اصلی حاصل از اسایی تمشده در راند اول از تحلیل محتوا برای شنآوریهای کیفی جمعبرای تحلیل داده     
سته یا ساختاریافته های بشود. نتایج پرسشنامه باز، زمینه تهیه پرسشنامهنتایج پرسشنامه بدون ساختار و باز استفاده می

 کند.و اساس راندهای بعدی را فراهم می
تر است هرچند میانگین هم لوبمط« میانه و نما»شده از دور دوم، استفاده از آوریجمع کمّیهای در تحلیل داده     

ود. ششده بر اساس مقیاس لیکرت توصیه میهای طراحیکاربرد دارد. در بعضی مقاالت استفاده از میانه برای پرسشنامه
های دلفی مناسب است زیرا فرایند دلفی تمایل به نمایش همگرایی یا تقارب دارد. استفاده از نما نیز برای گزارش داده
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کننده تفاده از نتایج اطراف یک نقطه یا دونقطه مناسب است و اصوالً شاید استفاده از میانگین و میانه گمراهبنابراین، اس
 باشد. 

شود. در راند سوم ها شروع میبندی با میانه و چارکبندی و درجههای کمی و رتبهدر راند دوم استفاده از روش     
 گی مورداستفاده قرار خواهند گرفت. های مرکزی و پراکندو راندهای بعدی، شاخص

معیت های نمونه را برای تعمیم به جاز جمعی صورت گرفته باشد، باید میانگین پاسخ« گیرینمونه»در شرایطی که      
ولیدشده تر از میانگین تافراد نامرغوب هایی که به قضاوت متخصص نیازمندند میانگین پاسخدر نظر گرفت. در سؤال

 کند.رایندهای تصمیم گروهی است و روش دلفی این نامرغوبی را تحمل میوسیله فبه
به دلیل  گیرد.قابلیت اعتماد با بازنگری پاسخ  پژوهشگران در پیش آزمایش و آزمایش مجدد مورد تأکید قرار می     

ایش و آزمایش مجدد شوند در این صورت قابلیت اعتماد آزمها مرور میدهندگان، پاسخانتظار پژوهشگران از پاسخ
 شود. مطرح نیست. با استفاده از پژوهش و پیش آزمایش از اعتبار ساخت اطمینان حاصل می

ه دلیل نداشتن شواهدی از پایایی موردانتقاد است. بکنترل روایی و پایایی دلفی آسان نیست و این روش دلفی به     
 ها داده شود، دستیابی به نتایج یکسان حتمی نیست. درمجموعتاین مفهوم که اگر اطالعات یا سؤاالت مشابه به پانلیس

تر املها کتواند با سایر ابزار و روشدهنده مطالعات است و میکننده و توسعهعنوان یک روش یا ابزار حمایتدلفی به
ر مطالعه دشود. بهتر است از سؤاالت محدودتری استفاده شود تا متخصصین با توجه به محدودیت زمانی از شرکت 

امتناع نکنند و برای متخصصین زمان کافی برای تفکر عمیق در  نظر گرفته شود. برای کاهش ریزش پانل، متخصصین 
های یادآوری ارسال و محرک مالی و معنوی استفاده شود. تعیین مند انتخاب و ازنظر تئوریکی توجیه شوند، نامهعالقه

ها مهم است. زیرا پذیرش اکثریت آرا ه و اجماع  بر اساس نظرات پانلیستمعیار رسیدن به اجماع، قبل از آغاز پروژ
ا مصاحبه با هاطمینان و بدون فشار برای اجماع است. برای تعیین اعتبار یافتههای  قابلجایگزینی برای نمایش یافته

ها  ار یافتهفزایش اعتبنظر جدید مفید است. همچنین یک راند پیگیر یا ثانویه به  اچند پژوهشگر و متخصص صاحب
 تا(.؛ ایران پژوهان، بی7981کند )احمدی، نصیریانی، و اباذری، کمک می

 

 . روش دلفی فازی20-1
همگرایی پایین نظرات متخصصان، هزینه اجرای باال و »هایی چون روش سنتی یا کالسیک دلفی، اغلب با چالش

 سازی روشیکپارچه»رای بهبود روش دلفی سنتی، مفهوم مواجه بوده است. ب« احتمال حذف نظرات برخی از افراد
نقاط مرزی  عنوانمطرح شد. در این مسیر مقادیر بیشینه و کمینه نظرات متخصصان به« دلفی سنتی با تئوری فازی

عنوان درجه عضویت اعداد مثلثی فازی برای حذف اثر نقاط اعداد مثلثی فازی در نظر گرفته شد و میانگین هندسی به
ا به هآوری نظرات متخصصان با استفاده از پرسشنامهزی مورداستفاده قرار گرفت. در فرایند روش دلفی فازی جمعمر

ه به دو شود. پرسشنامای استفاده میشده با طیف لیکرت پنج نقطهپذیرد که پرسشنامه طراحیاین شرح صورت می
در هر معیار و بخش دوم به تعیین عملکرد هر گزینه  شود. بخش اول به تعیین عملکرد گزینه ایدئالبخش تقسیم می

با محاسبه انواع نسبت پاسخ متخصصان  tAj  پردازد. در ادامه خلق عدد فازی مثلثیدر هر معیار برای هر سناریو می
در عدد فازی مثلثی مربوط به هر سیستم برای اشاره به اجماع گروه متخصصان در  گیرد. میانگین هندسیصورت می
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شده رود. پس از طراحی پرسشنامه و اعتبارسنجی آن، موردمطالعه انتخابد عملکرد آن سیستم در هر معیار به کار میمور
لیل و ها تحکنند. سپس پاسخدهندگان پرسشنامه را پر میشود. بخشی از پاسخو نمونه تصادفی از آن انتخاب می

و اعتبارسنجی آن، گروه مناسب از خبرگان انتخاب و  شوند. پس از طراحی پرسشنامههای پژوهش بررسی میسؤال
ود. این فرایند شها به تحقیق اولیه طراحی میشده و تحقیق دیگری بر پایه پاسخها تحلیلشود. پاسختحقیق انجام می

 تا(.ای از اجماع برسند )ایران پژوهان، بیدهندگان به درجهشود تا پاسختکراری می
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 هدف کلی: آشنایی با روش پژوهش گروه متمرکز 
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 ۸۵۸ مرجع پژوهش

 مقدمه

شود تا مفهوم روش پژوهش گروه متمرکز و گروه متمرکز یک روش مصاحبه گروهی است. در این فصل تالش می
 چگونگی اجرای آن معرفی شود. 

 
 . مفهوم روش پژوهش گروه متمرکز25-0

ود شح میهم مطر« گروه مرکز، گروه کانونی، مصاحبه گروهی و فاکوس گروپ»گروه متمرکز با اسامی دیگری چون 
وان تمی کاررفته است. از این روش همانتخاب و به« گروه متمرکز»که در این کتاب برای هماهنگی در گفتار، معادل 

های چند روشی استفاده کرد.. برخی منابع آن روشی صرفًا با رویکرد مستقل، هم مکمل و هم یک روش در مطالعه
 اند.و کیفی معرفی کرده کمّیی هر دو نوع داده آورن را با قابلیت جمع کیفی و برخی منابع آ

 «پویایی گروه»توان اطالعات غنی و عمیقی در ارتباط با موضوعی خاص و از طریق با روش گروه متمرکز می     
شود تا مسئله خاصی را موردبررسی قرار دهد. متمرکز می« بحث جمعی»کسب کرد. در این شیوه گروه روی یک 

ته و نظر پرداخشوند تا با یکدیگر صحبت کرده، به تبادلها تشویق میکنندهین روش مشارکتدرمجموع در طول ا
ا، هنظرهای خود را بیان کنند. هدف گروه متمرکز، کاوش و بررسی در مالحظههای یکدیگر را تفسیر کرده و نقطهتجربه

 (.   7932های افراد درگیر است )محمدپور، آرزوها، عقاید و تجربه
گروه متمرکز یک جلسه مصاحبه گروهی با هدایت یک دبیر جلسه است که با هدف گردآوری داده در مورد عنوانی     

د که شونیز معرفی می« کنندهکننده و تسهیلگر، هماهنگمصاحبه»کننده با اسامی شود. دبیر هدایتخاص انجام می
اهنگی و تسهیل روابط بین افراد گروه است. روش گروه تواند خود پژوهشگر یا فرد دیگری باشد. نقش این فرد هممی

ها ای از سؤالگر مجموعهای هستند که طی آن، مصاحبههای گروهی تسهیل شدهها و مصاحبهمتمرکز در اصل بحث
ود. شترتیب بحث گروهی دنبال میاینهایی به سؤال داده و بهپرسد؛ سپس اعضای گروه پاسخرا از یک گروه معین می

-ختوان پاسکنندگان است، ضمن اینکه میاالت باز در گروه موجب کسب اطالعات وسیع، عمیق و غنی از شرکتسؤ
هر  کنند که درکنندگان را هم موردتوجه قرار داد. برخی منابع توصیه میهای غیرکالمی مثل وضعیت بدنی شرکت

نواع ا بردار، حضور یابند.عنوان یادداشتبه گر و دیگریعنوان مصاحبهجلسه حداقل دو پژوهشگر باتجربه، یکی به
 (. 7931بندی کرد )علیزاده، دسته 7-25توان به شرح جدول اهداف پژوهشی روش گروه متمرکز را می

 . انواع رویکردها در روش گروه متمرکز یا کانونی 0-25جدول 
 توضیح انواع ردیف

 برای پیدا کردن موضوع مهم از گروه هدف اکتشافی 7
 ها و میزان رضایت کنندهبرای شناخت تجربه واقعی گروه از موضوعی خاص مانند تجربه مصرف تجربی 2
 برای شناسایی و انگیزه گروه در اقدامی خاص   بالینی 9
 کنندگان درباره موضوعی خاص برای شناسایی دیدگاه مشارکت توصیفی 4



  

 

 

 روش پژوهش گروه متمرکز ۸۵۵

نفر( در یک محیط مشخص دورهم جمع شده و ضمن  72ا ت 6در این روش گروه کوچک و متمرکزی )اغلب بین      
تر و بیشتری نسبت به العمل نشان دهند. در این روش امکان کسب اطالعات کاملتوانند به هم عکسمصاحبه می

 (.  7937پرسش جداگانه از افراد وجود دارد )جونز و گراتون، 
توان درک مشترک افراد را نسبت به ه با فرد نمیتفاوت این روش با مصاحبه فردی در آن است که در مصاحب     

سازد تا ها، پژوهشگر را قادر میتوان به این هدف رسید. مقایسه دیدگاهموضوع فهمید، اما در مصاحبه گروهی می
 زمان کوتاه کسب کند. اطالعات زیادی را در مدت

 

 . فرایند اجرای پژوهش گروه متمرکز 25-2
 از سوی کارشناسان برای اجرای روش گروه متمرکز معرفی شده است.  2-25ول الگوهای متعددی به شرح جد

 . انواع الگوهای اجرایی روش گروه متمرکز  2-25جدول 
 توضیح انواع ردیف

ا، هها، تدوین سؤالکنندهتعیین هدف، تثبیت خطوط جدول زمانی، شناسایی و دعوت از مشارکت»شامل ده گام  (7333سیمون ) 7
 «نویس، گزینش تسهیلگر، انتخاب محل، اجرا و ارائه نتایج به سطح عملیتنگارش دس

 «هاای، اطالعات کلیدی و آزمون سؤالسازی، معرفی، اطالعات زمینهبررسی و آماده»شامل پنج گام  (7333دیک ) 2
کروگر و کاسی  9

(2111) 
 «لیلریزی، سؤال کردن، هماهنگ کردن و تحمقدمات، برنامه»شامل پنج گام 

استیوارت و  4
 (7331شمداسانی )

کننده، های پژوهش، شناسایی چارچوب نمونه، شناسایی هماهنگتعریف مسئله و طرح سؤال»شامل هشت گام  
 «ها، تدوین گزارشآزمون راهنمای مصاحبه، اجرا، تحلیل و تفسیر دادهاستخدام نمونه، تولید و پیش

های ر گامها دی پیشنهادی، در این کتاب و بر اساس الگوی فرایند اجرای پژوهشبا توجه به مشترکات انواع الگوها     
های پیشنهادی و کاربردی انواع الگوها در این نوعی ظرفیتموردتوجه قرار گرفت و به 9-25کلیدی به شرح جدول 

 الگو مورداستفاده واقع شد. 
 . فرایند اجرای گروه متمرکز4-25جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 بیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش  طراحی پژوهش 7
 صورت تصادفی یا غیرتصادفی بر اساس سؤال پژوهشنفر به 72تا  6ها به تعداد کنندهانتخاب شرکت گیرینمونه 2
 هاسازی آنصوتی یا تصویری و در ادامه پیادهصورت ضبطوگوها بهها و گفتآوری پاسخجمع هاآوری دادهجمع 9
 هاشده و تفسیر آنآوریهای جمعتحلیل داده هاتحلیل یافته 4
 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

برای طراحی پژوهش باید ضمن مشخص کردن اهداف و سؤاالت پژوهش، مکان و زمان مناسب و امکانات الزم      
 برای برگزاری جلسه را مشخص کرد. 

 
 گیری. مالحظات نمونه25-4 

های متمرکز امری بسیار مهم است. با توجه به کنندگان مناسب برای اجرای روش گروهشناسایی و انتخاب شرکت
کننده نیاز است. برای این منظور باید بر اساس اهداف و هدف تحقیق باید مشخص کرد که به چند نفر مشارکت



 

 

 ۸۵۶ مرجع پژوهش

موردنظر را فهرست کرد. با توجه به شناسایی تعداد افراد حائز شرایط های الزم برای افراد سؤاالت پژوهش، ویژگی
های تصادفی )در صورت زیاد بودن( یا غیرتصادفی استفاده کرد. توان از روشبرای دعوت به جلسه گروه متمرکز، می

وهشگر شود. پژیدر این روش اغلب از روش غیرتصادفی هدفمند و با تأکید بر افراد دارای تجربه موردنظر استفاده م
شده به گروه دارای تجربه یا صفتی مشترک در مورد موضوع موردنظر هستند. زمان باید مطمئن باشد که افراد دعوت
کنندگان زمان برگزاری هر جلسه نیز باید متناسب با موضوع پژوهش و شرایط شرکتو مکان انجام گروه متمرکز و مدت

شوند و نفر از افراد مطلع دورهم جمع می 72تا  6وش گروه محدودی بین در این ر(. 7983باشد )خسروی  سعیدی، 
ی نظر بگذارند)موسوشود تا نظر و تحلیلشان را در مورد موضوع موردنظر آزادانه به بحث و تبادلها خواسته میاز آن

ت نکرده باشند. اگر در صورت امکان بهتر است اعضای گروه از قبل یکدیگر را مالقا(. 7931؛ علیزاده، 7935عوری، 
ه ها در جلسه داشتبندی از شرایط اثربخش حضور آنها را با جمعپژوهشگر امکانات مالقات حضوری و انتخاب نمونه

ر ها دشده و اشتراک صنفی آنپژوهشگر باید از تجربه افراد دعوتآوری کرد. توان جمعها بهتری را میباشد، داده
جنس، سن، فرهنگ، مذهب »باشد. در کل شباهت افراد ازنظر خصوصیاتی همچون مورد موضوع بحث اطمینان داشته 

ها، هکنندگان بر اساس شباهت سبک زندگی یا تجربشود. با انتخاب شرکتتوصیه می« و حتی سطح تحصیالت و سواد
 تر کرد. توان بحث باز را آسانها و سایر خصوصیات، میدیدگاه

      

 هاادهآوری د. مالحظات جمع25-0
ریزی جلسه است تا از انحراف ها در جلسه گروه متمرکز نیاز به برنامهآوری مؤثر دادهبرای برگزاری مناسب و جمع

ر زمان، ریز باید با تأکید ببرداری مناسب پرهیز شود. این برنامهیا مواجهه با حجم انبوه و پراکنده داده بدون امکان بهره
ساعت باشد، پژوهشگر باید  2تا  7ارآمد باشد. زمان جلسه بهتر است حداکثر بین صورت کمکان و مدیریت جلسه به

تا  4طرح در جلسه را با توجه به محدوده زمانی انتخاب کند. اغلب برای این محدوده زمانی بین تعداد سؤاالت قابل
ا انواع تسهیلگر جلسه باید ب طرح در منابع مختلف، پژوهشگر یاهای قابلسؤال کافی است. با توجه به انواع سؤال 5

 ها استفاده کند. موقع از آنآشنا باشد و به 4-25سؤاالت به شرح جدول 
 ها آوری دادهطرح در جلسه گروه متمرکز برای جمعهای قابل. انواع سؤال0-25جدول

 توضیح انواع سؤال ردیف
 با رویکردی صمیمانه و گرم برای ورود به بحث  مقدماتی 7
 ؤاالت اصلی پژوهش س جدی 2
 کنندگان  با امکان پاسخگویی همه مشارکت باز  9
 برای جریان بخشیدن بحث بین همه افراد  با رویکردهای احساسی یا انگیزاننده  انتقالی 4
 «چرا»ها با تر و جلوگیری از طفره رفتنتر و حساسبرای حرکت دادن بحث به سمت مسائل عمیق راهنمایی 5
 در راستای موضوع و هدف اصلی پژوهش  اصلی کلیدی یا 6
 های اعضا ها یا ایدههای یک مفهوم یا مسئله با کمک واژهبرای بررسی و آزمودن محدودیت آزمونی 1
 «کردیمداشتیم در مورد... بحث می»های اصلی مانند برای بازگرداندن گروه به سؤال هدایتی 8
 هدایت بحث به پایان جلسه پایانی 3
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ده جلسه کننشوندگان باشد. با مشخص شدن سؤاالت، پژوهشگر یا تسهیلها باید در چارچوب دانش مصاحبهسؤال     
کند. در گام نخست، خوشامدگویی و شروع جلسه، در آوری میهای الزم را جمعگام جلسه را برگزاری و دادهدر سه

دانی ها و قدرکنندگان درباره استفاده از دادهح به مشارکتها و گام سوم پایان جلسه و ارائه توضیگام دوم طرح سؤال
محض شروع جلسه، تسهیلگر باید خیلی کوتاه، خود، نقش خود و اهداف جلسه ها انجام خواهد شد. بهاز مشارکت آن

ی جمله نظر شخص 9تا  2را توضیح دهد و سؤاالت مقدماتی را مطرح کند. باید به هر نفر نیز فرصت داد تا در حد 
از  توانخود را بیان کند. در ادامه و با طرح سؤاالت کلیدی یا اصلی، باید زمینه پاسخگویی افراد فراهم شود. می

های ذهن انگیزی یا طوفان مغزی برای باال بردن مشارکت در بحث استفاده کرد. باید تا حد امکان از سؤاالت روش
 پرهیز کرد.   « بله یا خیر»پاسخ های با پذیر استفاده کرد و از سؤالباز و انعطاف

رد تواند خود پژوهشگر یا فنقش دبیر جلسه یا تسهیلگر جلسه در اجرای جلسه بسیار مهم است. این فرد که می     
روهی او باید از تفکر گدیگر با توانایی الزم در این عرصه باشد که از ظرفیت الزم در مدیریت جلسه برخوردار است. 

تر گروه و اثرگذاری بر سایر اعضا جلوگیری کند. همچنین باید فضای فراهم شود وسط اعضای قوییا کنترل جلسه ت
نفر صورت نگیرد. تسهیلگر نیاز به مهارت زیادی  2یا  7تا همه افراد گروه در بحث شرکت کنند و بحث فقط بین 

 مل و توصیف درکشان از عنوانکنندگان به تعابرای تسهیل فرایند گروه، گوش دادن و ژرفکاوی و تشویق شرکت
پذیرش و مورداحترام باشد. برخی منابع موردنظر و حفظ پویایی گروه دارد. همچنین، این فرد باید در گروه قابل

برداری را در طول جلسه ایفا نماید به بهبود فرایند اجرای جلسه کنند که فرد دیگری که نقش یادداشتپیشنهاد می
ا هدر نظر گرفتن ارتباطات غیرکالمی مانند حالت صورت، لحن و تون صدا و حرکات دستکند. این فرد با کمک می

نند، بر کتواند جزئیات بیشتری را از جلسه ثبت کند. عبارت یا بیان هر فردی باید به ترتیبی که افراد صحبت میمی
جای گذاری افراد بهش شمارهاساس شماره فرد، شماره صندلی یا نام فرد )نوشته شود(. در رویکردی دیگر از رو

 شود. الزم به توضیح است که این فرد باید یککننده برای محرمانه ماندن اطالعات استفاده میاستفاده نام افراد شرکت
کننده غیر مشارکتی باشد تا به افراد اجازه دهد به عمق آنچه در گروه به دنبال آن هستند، دست یابند. محل مشاهده

 اشت کننده باید مجزا باشد.نشستن فرد یادد
پس از انتخاب دبیرجلسه یا تسهیلگر، انتخاب محل برگزاری جلسه نیز بسیار مهم است. اتاق، سالن یا مکان مناسب      

شده بستگی دارد. از از ابعاد رسمی یا غیررسمی و سازمانی یا غیرسازمانی بودن به هدف، سؤاالت و افراد انتخاب
ساز سوگیری نداشتن، نبودن، انگیزاننده بودن برای مشارکت در بحث، زمینهخشک»شرایط های مهم در هر ویژگی

کنندگان، فضای مناسب و راحت برای استقرار، موقعیت میزگردی و فاصله مناسب ظرفیت الزم برای تعداد شرکت
ی در یک بحث گروهت. اس« کنندگان و امثال آنبرای شنیدن صدای یکدیگر،  و امکان دسترسی به آن برای مشارکت

زمان جلسه بر اساس پیچیدگی مسئله موردپژوهش یا تعداد طورمعمول مدتکشد. بهدقیقه طول می 721تا  31حدود 
اغذ افزار، نقشه یا کنوشت»برای برگزاری جلسه به امکانات حداقلی چون  شود. کنندگان پژوهش تعیین میشرکت

خواهد  نیاز« عنوان، مواد پذیرایی، دستگاه ضبط صدا یا تصویر و ساعت های نام وپایه نقاشی، ماژیک، برچسبسه
های وشهای عرصه، ربرداری و نوشتن یادداشتسازی کلمه به کلمه گفتگوها، به همراه یادداشتبود. ضبط صدا و پیاده

ازی سدا و سپس پیادهها اغلب با استفاده از دو روش ویدئو و ضبط صدادهمعمول ثبت اطالعات در گروه متمرکز است. 
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شود. منافع این روش از معایب آن بیشتر است. روش ویدئویی روش مناسبی برای اطالعات کالمی گفتگوها ثبت می
که رصورتیشود و دسازی مکالمات دشوار میکنندگان بیشتر باشد، پیادهو غیرکالمی است. البته هرچقدر تعداد شرکت

، تداخل صدا موجب دشواری ثبت، ضبط و پیاده کردن مکالمات خواهد شد. زمان صحبت کنندطور همچند نفر به
مراقبت از اعتبار و صحت  (.7935بنابراین در هنگام ثبت و ضبط باید به این نکات توجه داشت )موسوی عوری، 

تأیید جمع،  آوری و ترجیحًا برایها را جمعکلیه پاسخها این است که شده مهم است؛ یکی از راهآوریاطالعات جمع
 کنندگان نوشت. ها را روی تخته یا صفحه مقابل شرکتآن
 

 هاوتحلیل یافته. مالحظات تجزیه25-5
دداً ها را مجرسد. در این مرحله باید پاسخها میآوری شد، نوبت به ساماندهی و تحلیل آنازآنکه کلیه نظرات جمعپس

 هایتر است در زمان کوتاهی بعد از جلسه انجام شود. سپس پاسخای تهیه کرد. این کار بهها خالصهخواند و از آن
یی کرد. ها وجود دارد را شناسامربوط به هر سؤال بازنویسی شود تا بتوان گرایش مشترک و مشخصی که در بین پاسخ

 (.7931؛ علیزاده، 7935های غیرمنتظره و ارزشمند توجه داشت )موسوی عوری، درنهایت باید به نظرات و ایده
های حاصل از جلسه گروه متمرکز روش کدگذاری داده است. این اقدام های اصلی در تحلیل و تفسیر دادهاز گام     

حث ها باید در بستر باست. یافته« نوشتن گزارش نهایی»و « هاتحلیل خالصه»، «های جلسهخالصه کردن بحث»شامل 
ای ههای دیگر منابع پژوهش ازجمله پیمایشتوان با یافتها را میهجلسه مورد تحلیل و تفسیر قرار گیرند. این یافته

 ها و امثال آن مقایسه، مقابله یا ترکیب کرد.  ، مصاحبهکمّی
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 هدف کلی: آشنایی با روش پژوهش گروه اسمی  

 اهداف یادگیری
 گروه اسمی  آشنایی با مفهوم روش پژوهش 
 گیری در گروه اسمیایی با مالحظات نمونهآشن 

 آوری داده در گروه اسمیآشنایی با مالحظات جمع 

 ها در گروه اسمی آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه

نظر گروهی درباره موضوعی مشخص است. در این فصل اتفاق ابزار تشخیص سودمند برای دستیابی به گروه اسمی
 رفی روش پژوهش گروه اسمی و چگونگی اجرای آن پرداخته خواهد شد. به مع

 
 . روش پژوهش گروه اسمی 26-0

و « هاانتخاب ایده»شود، یک فرایند گروهی برای هم گفته می NGT»7»روش گروه اسمی که به آن فن گروه اسمی یا 
در مواجهه با شرایط وجود یک مشکل « قیتعقالنیت و خال»منظور افزایش به« های برترها برای ایدهاجماع قضاوت»

رین تتر از فن ذهن انگیزی یا طوفان مغزی دارد. مهمیافتهساختارنیافته است. این روش پژوهش رویکردی تکامل
تفاوت آن با روش دلفی در آن است که در این روش فرایند رسیدن به اجماع عمومی در حضور افراد در کنار یکدیگر 

 اشاره کرد.  7-26شرح جدول توان به مواردی بهزجمله کاربردهای روش گروه اسمی میگیرد. اصورت می
 . انواع کاربردهای روش پژوهش گروه اسمی0-26جدول 

 کاربردها ردیف
 ویژه از ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شناسایی عناصر مسئله به 7
 ها بندی اهداف یا اولویتشناسایی و رتبه 2
 گیری در زمینه مربوطهکارشناسان مجرب یا ماهر و اثربخش در انواع شرایط تصمیم شناسایی 9
 پذیرش بودن تصمیم نهایی منظور ارتقای قابلگیری بهدادن کارکنان همه سطوح در فرایند تصمیممشارکت 4

 مرور کرد.  2-26شرح جدول توان بهترین محورهای مفهوم گروه اسمی را میمهم     
 ترین محورهای تعریف گروه اسمی. مهم2-26جدول 

 محورها ردیف
 طور مستقل و در کنار یکدیگریک فرایند گروهی با فعالیت اعضا به 7
 یک تعامل گروهی برای رسیدن به یک تصمیم   2
 ها بر اساس اهمیت  ها یا ایدهبندی در فرایندی از وزن دادن به هر یک از تصمیمرتبه 9

ر این کند. دها یا احساسات افراد توجه میها، مهارته اسمی یک فرآیند ساختاریافته است که به تجربهروش گرو      
دهد. رهبر صورت مکتوب به آن پاسخ میشود و هر عضو تا در حد توان بهروش یک سؤال برای گروه مطرح می

ا هشده در مقابل آنای را از فهرست ارائهایده ای از خود بیان کند یاخواهد تا ایدهگروه یا دبیر جلسه از هر عضو می
ه طور خالصه دربارها مجاز نیست. در ادامه بهرا انتخاب نمایند. در این مرحله هیچ بحثی تا فهرست شدن تمامی ایده

ه شدهای مطرحهای خود را درباره ایدهترتیب اولویتشود. اعضای گروه بهطور تعاملی در گروه بحث میهر مورد به
اال وبندی ممکن است با بحث و گفتگو درباره موارد تکرار شود )دلپ، دیسن، موتیکنند. این فرایند اولویتمشخص می

 .  2(7311شاردی، و سی
های هر عضو برای مشخص شدن اولویت نهایی مجموع گروه پیامد این فرایند جمع ریاضی حاصل از اولویت      

 اشاره کرد.  9-26توان به مواردی به شرح جدول د بود. از فواید این روش میشده خواهدر پاسخ به سؤال مطرح
                                                           
1. Nominal Group Technique (NGT) 
2. Deip, P., Thesen, A., Motiwalla, J., & Seshardi, N.  
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 ترین فواید روش گروه اسمی. مهم4-26جدول 
 فواید ردیف

 هارسیدن به شرایط همراهی و مشارکت در اجرای تصمیم نهایی در درون سازمان 7
 ایجاد هشیاری و حساسیت در گروه نسبت به مسئله   2
 ها در حضور جمع ها و تصمیمضعیت ضعف ایدهشناسایی و 9
 ها مواجهه با گستره وسیع از ایده 4
 ها درباره هر ایده و روشن شدن آن در جمع برطرف شدن سوءتفاهم 5
 زمینه ظهور خالقیت در گروه برای مواجهه مناسب با مسئله 6

رای ب اساسی، یک راه اطمینان از اتخاذ تصمیم عادالنههای اما در هنگام توافق در مورد تصمیمات مهم و یا اولویت     
ا هها برای تخصیص منابع و سرمایهگروه، استفاده از روش گروه اسمی است. در مواردی چون نیاز به تعیین اولویت

ه ب توان از این روش استفاده کرد. مزیت این روش در آن است که افراد همه مسائل را قبل از ارزیابی بین یکدیگرمی
صورت مساوی در ارزیابی شرکت کنند. همچنین هر یک از افراد سازمان بهاشتراک گذاشته و درباره آن بحث می

 (.7311کنند )دلپ و همکاران، می
      

 . مراحل اجرای روش پژوهش گروه اسمی26-2
 رد. دنبال ک 4-26هایی به شرح جدول توان در گاممراحل اجرای روش پژوهش گروه اسمی را می

 . فرایند اجرای پژوهش گروه اسمی0-26جدول  
 توضیح مراحل ردیف

 بیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش  طراحی پژوهش 7
 نفری 6تا  5های کوچک تقسیم افراد موجود را به گروه گیرینمونه 2
 آوری نظرات و تعیین آراءجمع هاآوری دادهجمع 9
 هاشده و تفسیر آنآوریجمع هایتحلیل داده هاتحلیل یافته 4
 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

      

 

 . طراحی پژوهش26-4
وانع توان به فهرستی از مدر یک گروه می« وری در سازمانبررسی موانع اصلی برای بهبود بهره»برای نمونه با موضوع 

ت اداری الزم است تا هدف جلسه و ایجاد ساختار سؤال پیشنهادی اعضای گروه یافت. برای تعیین برخی اقدامادست
مشخص باشد. در این مرحله باید رهبر گروه یا دبیر جلسه را هم مشخص کرد. باید فردی انتخاب شود که تعصب 

 طور خواسته یا ناخواسته تحمیل نشود. نداشته باشد و نظر او به گروه و اعضا به
 

 گیرینمونه. مالحظات 26-0
فی نظر باشند، بنابراین باید از روش غیرتصادبا توجه به اینکه افراد حاضر در گروه باید در زمینه موردبررسی صاحب

تعداد مناسب افرادی را نحوی باشد که نتوان بههای مطلوب در انتخاب افراد بههدفمند استفاده کرد. اگر شاخص
ر باشند. تعداد تا نه نففی بهره گرفت. تعداد نمونه یا اعضای گروه باید بین پنجتوان از روش گلوله برشناسایی کرد، می
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ها را فراهم نکند. از طرف دیگر تعداد کمتر از پنج نفر ممکن است شرایط الزم برای کیفیت و تنوع الزم برای ایده
ون بهبود کیفیت تر و اغلب بدند طوالنیفردی بیشتر و درنتیجه فرایهای بزرگ نیز اختالفات بینباالتر از نه نفر و گروه

ه ها را بآوری انتخاب شود، بهتر است که آننتایج الزم را در بر خواهد داشت. اگر تعداد بیش از ده نفر برای جمع
نظور مها را برای دور نهایی بهها برگزار و درنهایت آنتر تقسیم و در دورهای اولیه مستقلی را برای آنهای کوچکگروه

ها بهتر است که ازنظر دانش، تخصص و امور مشابه از هماهنگی و ازنظر گیری ترکیب کرد. ترکیب گروهحث و نتیجهب
تواند منجر به بروز خالقیت شود. البته باید به ها مینظر در گروهها از تفاوت برخوردار باشد. وجود اختالفنوع ایده

 (.  7311عضای منتخب برای گروه نیز توجه داشت )دلپ و همکاران، های ارتباطی بین افردی و چالشاختالفات درون
 

 ها آوری داده. مالحظات جمع26-0
صورت کتبی به هریک از اعضا داده گیری بهشوند و موضوع تصمیمدر این روش اعضاء گروه دور یک میز جمع می

ه صورت نوشتاری به گروشده را بهه ثبتنویسند. هریک از اعضا یک عقیدها چگونگی حل مسئله را میشود و آنمی
ود. هر تر شتر و کاملشود تا مفاهیم برای ارزیابی روشنشده در گروه به بحث گنذاشته میدهد. عقاید ثبتارائه می

کنند. تصمیم گروه آن تصمیمی خواهد بود که درمجموع بندی میطور مستقل و مخفیانه عقاید را درجهیک از اعضاء به
ه بلندتر آید که حرف افرادی کشود، اغلب پیش میای تشکیل میامتیاز را به دست آورده باشد. وقتی جلسه بیشترین

 شود. زنند و یا رتبه باالتری در سازمان دارند بیشتر شنیده میحرف می
تا  2 زمان بینرسد نظر میباید محدوده زمانی به نحوی انتخاب شود که موجبات خستگی اعضا را ایجاد نکند، به     

ساعت برای این منظور مناسب باشد. همچنین بهتر است که از یک تابلو برگردان و ماژیک برای هر گروه  4حداکثر 
هم برای نوشتن است و این امکان ثبت بهدارای صفحات بزرگ و متصل 7استفاده کرد. تابلو برگردان 7-26مشابه شکل 

 کند. مراجعه بعدی به آن را فراهم می ها در هر گروه و حتی امکانو حفظ نوشته

  
 . تصاویری از تابلوبرگردان و کاربرد آن در روش گروه اسمی 0-26شکل 

ند. شده در تابلوی برگردان تمرکز کنهای ارائهراحتی روی ایدهترتیب صندلی نیز باید به همه اعضا اجازه دهد تا به     
 بورد هوشمند نیزهای آموزشی هوشمند یا وایتتر مانند تختهنمایشی قویتوان از برخی ابزارهای در این زمینه می

برای آرای هر یک از اعضای هرگروه به  2-26های کوچک مشابه شکل یا کارت 2های فهرستاستفاده کرد. کارت
 (. 7311کند )دلپ و همکاران، ها کمک میها و تصمیمگیری درباره گزینهتسهیل روند رأی

                                                           
1. Flipchart  
2. Index Cards 
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 آوری آرای اعضاهای کوچک برای جمعهای فهرست یا برچسب. کارت2-26شکل 

نفری منتخب را دور یک میز نشاند و در ادامه اقداماتی به  3تا  5ها باید یک گروه آوری دادهبرای شروع جمع     
 را دنبال کرد.  5-26شرح جدول 

 آوری داده در روش گروه اسمی. مراحل جمع5-26جدول 
 مراحل  ردیف

 های اولیهآوری ایدهبا هدف جمع« توان افراد سازمان را به ورزش همگانی ترغیب کرد؟چگونه می»طرح سؤال کلیدی مانند  7
 خودش های ممکن روی کارتای به اعضا همراه با سکوت )بدون بحث( و در ادامه نوشتن ایدهدادن فرصت مناسب چنددقیقه 2
 فهم نبودن، درخواست برای ارائه توضیحها با صدای بلند و در صوت قابلو خواندن آنها توسط دبیر جلسه آوری کارتجمع 9
 هاگیری درباره آننوشتن نظرات روی تابلوی برگردان و رأی 4
 نویسد. های فهرست شده روی تابلو بر روی کارت میهر عضو رأی خود را نسبت به ایده 5
 ها بندی ایدهادن هر رأی در مقابل ایده مربوطه روی آرا و اولویتآوری آرا توسط دبیر جلسه و قرار دجمع 6
 شود. بندی تکرار میآوری و اولویتگیری، جمعدور دوم: در صورت برنده نشدن یک رأی مشخص،  بار دیگر رأی 1
ری گیشود. با این تفاوت که رأیر میبندی تکراآوری و اولویتگیری، جمعدور سوم: در صورت برنده نشدن یک رأی مشخص،  بار دیگر رأی 8

 ایده برتر(. 71شود )مثالً های با اولویت باال انجام میبر روی فقط ایده
 شود. درنهایت رأی یا تصمیم برتر از دیدگاه گروه مشخص می 3

ایت به تواند در چند دور برگزار شود تا درنهها میآوری دادهشود، فرایند جمعطور که مالحظه میهمان   
ی های قبلها با روشآوری دادهیافت. تفاوت این روش در جمعترین تصمیم از دیدگاه جمع خبره دستپذیرشقابل

های رودررو برای توافق گروهی در در این است که ضمن اینکه طرح در چند دور قابل انجام است، شرایط بحث
وش گروه اسمی مبنای تولید و ارائه ایده است؛ بنابراین در ر« سؤال»ریزی سازمانی وجود دارد. اموری چون برنامه

واند در تدرک باشد. فرایند طرح سؤال کلیدی اولیه و تولید ایده میسؤال باید برای اعضای گروه کامالً روشن و قابل
 (. 7311صورت پذیرد )دلپ و همکاران،  6-26فرایندی به شرح جدول 

 تولید ایده در دور اول روش گروه اسمی. فرایند طرح سؤال اولیه و 6-26جدول  
 مراحل  ردیف

 نوشتن سؤال برای اعضای گروه بر روی تابلو برگردان  7
 خواندن سؤال با صدای بلند برای اعضای گروه 2



 

 

 ۸۶۸ مرجع پژوهش

 . های احتمالی آثار منفی یا محدودکننده نداشته باشدکه بر روی پاسخنحویهای مورد انتظار بهتشریحی کوتاه از دیدگاه 9
 پرهیز از توضیحات اضافی   4
 های کوتاهها یا بیانهها در قالب عبارتانگیزش دادن به اعضای گروه برای نوشتن ایده 5
 خواستن از گروه برای نوشتن با سکوت و با رویکردی مستقل و بدون ارتباط با سایر اعضا  6
 الگوبرداری از رفتار گروه در حین پاسخ  1
 سب برای فکر کردن و بعد نوشتن دادن فرصت منا 8
 مراقبت از عدم ایجاد هرگونه اختالل در فرایند فکر کردن و نوشتن اعضا  3

توان به نکاتی به شرح جدول    ها میبعدازاین مرحله برای اجرای فرایندهای بحث و گفتگو درباره هر یک از ایده     
 توجه کرد.  26-1

 شده در گروه اسمیهای مطرحی ایده. فرایند بحث گروهی رو1-26جدول 
 مراحل  ردیف

 «  تشریح دالیل موافقت یا مخالفت با هر ایده»و « هاشدن مفهوم ایدهروشن»تشریح اهداف این مرحله توسط دبیر جلسه ازجمله  7
 نیست.   ها نیازیازحد در مجادلهگیری خواهد بود و به اصرار بیشبیان اینکه انتخاب نهایی بر مبنای رأی 2
 ها ایجاد شرایط و زمان کافی برای روشن شدن همه ایده 9
 پرهیز از ایجاد اجبار یا فشار برای تغییر نظر در هر یک از اعضای گروه  4
 ها را ادغام کند.ها با هم، آندبیر جلسه ممکن است در موارد نزدیکی زیاد برخی ایده 5

باشد )دلپ و  8-26تواند با فرایندی به شرح جدول ها نیز میرباره ایدهگیری مقدماتی دبرگزاری فرایند رأی     
 (. 7311همکاران، 

 ها در گروه اسمیگیری از ایده. فرایند رأی8-26جدول 
 مراحل  ردیف

 بندی کنند.  های تشریح شده روی تابلوی برگردان را اولویتخواهد تا از فهرست ایدهدبیرجلسه از گروه می 7
 نوشت.   9-26طور جداگانه بر روی کارت به شکل به ترتیب اولویت، پنج تا نه مورد را برای هر اولویت به باید 2
 شود. شده توسط دبیر جلسه جدا و مرتب میموارد انتخاب 9
 ها را با هم ترکیب کرد. توان کارتبرای محرمانه بودن آرا می 4
 وه ثبت کنید. آرا را در تابلوی برگردان و در مقابل گر 5

 طوردهد. همانشده به هر ایده توسط اعضا را نشان میها یا رتبه اختصاص دادهنحوه نوشتن اولویت 9-26شکل      
ن و در پائی« توضیح کوتاه یا عبارت ایده»و در وسط « شماره ایده منتخب»شود در سمت چپ و باال که مالحظه می

 د.  شو، نوشته می«شدهرتبه اختصاص داده»
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 . نمونه برگه رأی یا کارت مخصوص ثبت آرای اعضای گروه اسمی 4-26شکل 

 ها به یک رتبه اغلب بر اساس مقیاسی بینشده در میان سایر ایدهصورت است که ابتدا هر ایده مطرحارزیابی بدین   
. برای بحث گروهی بر روی کند. مجموع این نظرات رتبه ایده را ازنظر جمع مشخص خواهد کرددست پیدا می 3تا  7

 (. 7311استفاده کرد )دلپ و همکاران،  3-26توان از فرایندی به شرح جدول دست آمده نیز میآرای به
 ها در گروه اسمی. فرایند بحث گروهی روی نتایج آرای ایده9-26جدول 

 مراحل  ردیف
 سازی نقش این مرحله برای گروه توسط دبیر جلسه  تشریح و روشن 7
 داشتن مباحثات کوتاه نگه 2
 درخواست به فکر کردن با دقت برای هرگونه تغییر در رأی قبلی  9

ها ممکن است در چند دور تکرار شود. از مالحظات این روش در هنگام برای رسیدن به رأی نهایی این گام     
شود تا شود. این امر باعث میاحثات یک فرد در مب ها آن است که دبیر جلسه باید مانع چیره شدنآوری دادهجمع

 تری در جلسات داشته باشند. افراد غیرفعال شرکت فعاالنه
 

ای هها در این روش به این نحو است که برای رسیدن به اولویتآوری دادهسبک جمعها: . مالحظات تحلیل داده26-5
 ها درآوری دادهگیرد. درواقع نتیجه جمعمی ها صورتها یا تصمیمهای جمعی بر روی گزینهبرتر در هر دور تحلیل

 ها و ارائه پیشنهادهای مبتنی بر آن است. حلبندی از راهاین روش، اولویت
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 روش پژوهش
 27 فراتحلیل  

 هدف کلی: آشنایی با روش پژوهش فراتحلیل  

 ادگیریاهداف ی
   آشنایی با مفهوم روش پژوهش فراتحلیل 
 گیری در فراتحلیل   آشنایی با مالحظات نمونه 

 آوری اطالعات در فراتحلیل   آشنایی با مالحظات جمع 

 ها در فراتحلیلآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۸۶۴ مرجع پژوهش

 مقدمه

ی ردهای مختلف با رویکآمده از پژوهشدستبندی از نتایج بهها، بررسی نتایج پژوهش گذشته و جمعیکی از پژوهش
کند. در این است. فراتحلیل امکان بررسی چندین مطالعه و پژوهش مربوط به موضوعات خاص را فراهم می کمّی

 فصل به معرفی این روش و چگونگی اجرای آن پرداخته خواهد شد. 
 

 . آشنایی با مفهوم فراتحلیل21-0
ها های پژوهشل تضادهای آشکار در یافتهمند برای حهای نظامای از شیوهمجموعه« MA»فراتحلیل یا متاآنالیز یا 

ترک مش کمّیبه یک مقیاس  کمّیهای مختلف با رویکردی پیرامون موضوعی خاص است. در این روش نتایج پژوهش
ی ها پرداخت. فراتحلیل روهای آنها و یافتههای آماری بتوان به کشف روابط بین ویژگیشود تا با روشتبدیل می

های حاضر پردازد. هر یک از پژوهشمی« های مختلفهای پژوهشیافته کمّیادغام »به  موضوعات پژوهشی خاص
ها از طریق ایجاد یک های بین این پژوهشخود هستند و یافتهمربوط به« تحلیل اختصاصی»در این مطالعه دارای 

راهم ف کمّیهای استاندارد کان مقایسهام« اندازه اثر»گیرند. مورد مقایسه قرار می« اندازه اثر»مشترک بنام  کمّیمقیاس 
ن به نسبت تفاوت بین میانگی»بر اساس « نمره استاندارد»ها در قالب هکند. در این روش میانگین اختالف بین گرومی

-فرضیه»ودن اشتباه بتنها باید بهاین است که پژوهشگر نه« اندازه اثر»شود. منطق محاسبه تعیین می« انحراف استاندارد

نگی جمهور از فرمانده جهم توجه داشته باشد. برای نمونه وقتی رئیستوجه کند بلکه میزان اشتباه بودن آن« رصف
این  را ارائه دهد. حال« صفر نبودن تلفات»تواند پاسخ آماری خواهد تا تلفات جنگ احتمالی را تخمین بزند، او میمی

ر ست، باید چه میزان تفاوت در تلفات را انتظار داشت؟ پژوهشگآید که اگر تفاوت میزان تلفات صفر نیسؤال پیش می
و  «بهبود ظرفیت مطالعه»کند. این امر به به حداقل تفاوت موردتوجه پژوهش اشاره می« اندازه اثر»با مشخص کردن 

انگین صفر و یبزرگتر یا همان تفاوت بیشتر بین م« اندازه اثر»کند. کمک می« اهمیتهدر نرفتن منابع برای اثرات بی»
ای آماری هترتیب شرایط استفاده از روشاینمیانگین قابل جایگزین به قدرت آزمون بیشتر در پژوهش اشاره دارد. به

(. با سرجمع 2116؛ نوریس و اورتگا، 2118، 7شود )شاچارها و دستیابی به برآوردی کلی فراهم میبرای ترکیب داده
توان می ترتیباینشود. بهتوجهی بیشتر میطور قابل، امکان اعتماد به نتایج بههاکردن و تحلیل حجم زیادی از داده

تحلیل »وان تهای مطالعات پژوهشی منفرد هستند. فراتحلیل را میتر از یافتهاساسی« فراتحلیل»های گفت که یافته
 تعریف کرد.« هاپژوهش روی مجموعه پژوهش»یا « هاتحلیل
ها، محاسبات و تفسیر نتایج وجود دارد. بنابراین پژوهشگر رویکردهای متفاوتی از کاربرد رویه در حوزه فراتحلیل      

که مطالعات فراتحلیلی با کتاب گالس باید رویکرد مطالعاتی خود را در روش فراتحلیل را مشخص کند. از آنجائی
شود. عالوه بر رویکرد کالسیک شناخته می عنوان رویکرد کالسیکدرمانی آغاز شد، رویکرد او به( درباره روان7316)

 اشاره کرد.  7-21توان به رویکردهای دیگری به شرح جدول یا گالسی می
 

                                                           
1. Shachar  
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 . انواع رویکردها در روش فراتحلیل0-21جدول 
 توضیح انواع ردیف

 ها بر اساس کیفیت  و نتایج غیرمشابه از متغیرهای وابسته مختلفگزینش آزاد از پژوهش کالسیک 7
 گیری حداکثریهای با نتایج مشابه از حیث اثرگذاری متغیر مستقل و نمونهانتخاب پژوهش شماریرأی 2
 ها شناسی پژوهش و تأکید بر تقلیل پژوهشانتخاب گزینشی با تأکید بر مناسب بودن روش اثر مطالعه 9
 ها بر اساس آنهای اثر و انتخاب پژوهشهگیری در واریانس بین اندازبرای تعیین احتمال خطای نمونه آزمون همسانی 4
 گیری و محدودیت دامنه بدون تأکید بر کیفیتگیری، ابزارهای اندازهاصالح حجم اثر بر اساس خطاهای نمونه سنجیروان 5

با توجه به رواج بیشتر رویکرد رایج کالسیک یا گالسی، فرایند اجرای روش فراتحلیل با این رویکرد معرفی      
 شود. می

  
 . فرایند اجرای فراتحلیل با رویکرد کالسیک 21-2

 مرور کرد. 2-21توان به شرح جدول فرایند اجرای فراتحلیل را می
 . فرایند اجرای فراتحلیل2-21جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 بیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش  طراحی پژوهش 7
های موردنظر )البته در شرایط امکان بررسی جامع تمام وجود هماهنگ با مالکهای مگیری از بین پژوهشنمونه گیرینمونه 2

 ها در اولویت است(.جامعه پژوهش
 های موردبررسی از طریق کدگذاری ویژگی  های پژوهشآوری دادهجمع هاآوری دادهجمع 9
فاده از ها و نتایج موردبررسی با استوابط بین ویژگیهای اثر برای ایجاد مقیاس مشترک و بررسی رمحاسبه اندازه هاتحلیل یافته 4

 های آماری روش
 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

وان واحد عنهای پژوهش بهاستفاده از یافته»و « تعیین معیارهای مناسب تحلیل»های این روش تأکید بر از ویژگی     
ها را در معیارهای ها و زیرگروههای متعدد بین گروهتواند امکان گزارش مقایسهها میاز یافته است. هر مورد« تحلیل

شود. همچنین ممکن است میانگین اثرات ها محاسبه میبرای هر یک از این مقایسه« های اثراندازه»مختلف فراهم کند. 
یک های مختلف، مورداستفاده قرار گیرد. فراتحلیل کالسو حتی در شرایط استفاده از ابزار« متغیرهای مختلف وابسته»از 

 (.  2118یا گالسی در مطالعات با معیارهایی برای تحلیل مجدد اغلب نتایج قدرتمندی را در پی داشته است )شاچار، 
      
 . طراحی پژوهش21-4

های شنتایج پژوه« نده بودننبودن یا پراکشکاف، دوپهلو بودن، دقیق»در این روش مسئله باید با تأکید بر وجود 
دهی گونه مسائل سامانمختلف روی یک موضوع مشخص باشد. در ادامه اهداف و سؤاالت پژوهش بر اساس این

 شود.    می
ه های چندین مطالعه انتشاریافتمنظور تحلیل یافتههای آماری بهدرمجموع فراتحلیل اصطالحی برای توصیف روش

گالس، مک گرا »(. بنا بر الگوی 7985فرد، ، سهرابی7935ص است )هوایت و کرامر، پیرامون یک پرسش پژوهشی خا



 

 

 ۸7۱ مرجع پژوهش

شود )شاچار، در مرحله طراحی پژوهش معرفی می 9-21گام اصلی به شرح جدول سه 7387در سال  7«و اسمیت
2118 .) 

 های کلیدی برای طراحی پژوهش در روش فراتحلیل. گام4-21جدول     
 مراحل ردیف

 دامنه پژوهش با تأکید بر متغیرهای اصلی موردبررسی  تعریف 7
 ها تعیین معیارهای اختصاصی برای بررسی پژوهش 2
 های متعدد برای محاسبه اندازه اثر(دلیل وجود روشمورداستفاده در پژوهش )به« اندازه اثر»تعیین نوع  9

ها یا متغیرهای مشابهی هستند. این مطالعات ممکن هتوان مطالعات متعددی را یافت که دارای فرضیدر مواردی می     
توان مطالعاتی را های موردبررسی تفاوت داشته باشند. از بعد دیگر میها یا نمونهآوری دادهاست ازنظر محل جمع

با توجه « اهتعیین شدت همبستگی»یافت که نتایج همسو یا غیرهمسو نسبت به هم داشته باشند. از اهداف فراتحلیل 
اجرا خواهد ها است. بنابراین فراتحلیل زمانی قابلهای متفاوت برای رسیدن به یک تحلیل کلی درباره آنبه تأثیر ویژگی

اندازه کافی مطالعه یا پژوهش قبلی بر روی موضوع یا متغیر موردبررسی وجود داشته باشد. برای این منظور بود که به
های اطالعاتی و چگونگی های موردنظر ارائه شود. آشنایی با بانکوهشباید تعریف دقیقی از متغیرها و انواع پژ

تواند با حداقل اطالعات )حجم نمونه و سطح کند. فراتحلیل میها به پژوهشگر در این زمینه کمک میدسترسی به آن
 (.7985فرد، ، سهرابی7935داری( انجام شود )هوایت و کرامر، معنی
ی ها را انتخاب کرد. برخها وجود دارد، باید یکی از آنهای آماری متفاوتی برای ترکیب دادهبا توجه به اینکه روش     

 معرفی شده است.  4-21های رایج در محاسبه اندازه اثر در جدول از روش
 «اندازه اثر»های رایج برای محاسبه . انواع روش0-21جدول 

 توضیح انواع ردیف
7 g «شده  بر انحراف استاندارد دو گروه ادغام، تقسیم9«میانگین گروه کنترل»های ، من2«میانگین گروه آزمایشی 
2 d های دو گروه مستقلبیانگر تفاوت استانداردشده بین میانگین 

 r های انفرادی در متغیر وابسته )همبستگی گشتاوری پیرسون(بندی و نمرهبیانگر همبستگی بین دو متغیر مستقل طبقه 

ارائه شد )شاچار،  7-21توسعه و به شکل  7385در سال  4«هجز و اولکین»توسط « برای تعیین اندازه اثر gفرمول »     
2118 .) 

 
 برای محاسبه اندازه اثر g. فرمول 0-21شکل 

رح و به ش« بدون سوگیری»های دو گروه مستقل برای برآورد تفاوت استانداردشده بین میانگین« dفرمول »         
 (. 2118)شاچار،  شودانجام می 2-21شکل    

                                                           
1.  Glass, McGraw, and Smith 
2.  Mean of Experimental group (Me) 
3.  Mean of control group (Mc) 
4.  Hedges and Olkin 
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 برای محاسبه اندازه اثر بدون خطای سوگیری در نمونه  d. فرمول 2-21شکل 

ای هبین دو متغیر است. در روش« ضریب همبستگی پیرسون»، استفاده از «اندازه اثر»دیگر روش برای محاسبه      
 را به ضریب همبستگی پیرسون تبدیل کرد. « دویتی استودنت و خ»های آماری مانند توان آزمونآماری می

      
 گیری در روش فراتحلیل. مالحظات نمونه21-0

 توجه داشت.  5-21گیری مناسب باید به مالحظاتی به شرح جدول برای نمونه
 گیری در روش فراتحلیل. مالحظات نمونه5-21جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 های مختلف، مستقل و مرتبط با موضوع پژوهشتهیه فهرستی از  ایجاد فهرست کلی 7
تناسب در ترکیب »، «هاهماهنگی در مالک»های مناسب از میان فهرست با توجه به انتخاب همه موارد یا نمونه گیرینمونه 2

 « بودن به جامعهقابل تعمیم»و « هاداده
گیری های مکفی زیاد از روش نمونهورت وجود نمونهشمار و در صدر صورت امکان و ترجیحاً از روش کل گیریروش نمونه 9

 تصادفی و در صورت مطالعه خاص بر روی پراکندگی نتایج از روش غیرتصادفی هدفمند
 وابسته به حجم جامعه و شرایط مطالعه و قابل انجام با حداقل دو موردپژوهش  تعداد نمونه 4

توان جستجویی را بر اساس کلمات کلیدی و موضوعی در میهای مختلف مرتبط، برای تهیه فهرستی از پژوهش     
تفاده های مشابه اسانجام داد. برای این منظور از کلمات کلیدی مناسب برای پیدا کردن پژوهش« های معتبر دادهپایگاه»

 هایگزارشمقاالت، »ای درباره موضوع پژوهش ازجمله شود. در این مرحله باید تمامی مطالعات پژوهشی یا مداخلهمی
 آوری کرد. دلیل آن این استرا از کلیه مجاری اطالعاتی شناسایی و جمع« های تحصیلی و امثال آننامهپژوهشی، پایان

 های مطالعات مربوط است. که فراتحلیل، بررسی جامع تمامی جامعه و نمونه
ها را برای تعیین مرتبط د هر یک از آنها از میان تعداد زیادی پژوهش در حوزه مربوطه بایبرای انتخاب پژوهش     

دوره »بودن با موضوع و سؤاالت پژوهش موردبررسی قرار داد. برای نمونه در یک پژوهش موارد با معیارهای چون 
ش انتخاب شدند. مطالعات با رو« شده و روش مطالعه ازنظر استراتژی مانند تجربی یا شبه تجربیزمانی پژوهش انجام

 (.7932اندازه اثربخشی مؤثرتر هستند )الهی شیروان، قنسولی و حسینی فاطمی،  تجربی در محاسبه
 

 ها در فراتحلیلآوری داده. مالحظات جمع21-5     
افزارهای توان از نرمها میآوری دادهشود. برای جمعها پرداخته میها و کدگذاری آندر این گام به استخراج داده

های پذیری مناسبی در مدیریت دادهاز انعطاف« CMAافزار فراتحلیل جامع یا نرم»نمونه ای استفاده کرد برای رایانه
 سازی کرد.را سفارشیتوان خروجی آنزمان برخوردار است و میصورت هممختلف به

است. « یفراتحلیل»با رویکرد « برگه کدگذاری و دستورالعمل کدگذاری»ترین ابزارهای این روش استفاده از از رایج     
های مختلف در یک نظام دهی کرد تا نتایج پژوهشنحوی سامانها را بهدر این برگه باید اطالعات و نتایج پژوهش
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توان ها میآوری دادهها برای جمعهای الزم در پژوهشها یا شاخصترین مؤلفهتحلیل شوند. ازجمله مهمهماهنگ قابل
 (.7983قاضی طباطبایی و ودادهیر، کرد ) 6-21شده در جدول به موارد ارائه

 ها برای فراتحلیلهای نمونه قابل انتخاب در پژوهشها و شاخص. انواع مؤلفه6-21شکل 
 نمونه ردیف نمونه ردیف

 جهت اثر یا رابطه 4 گیری متغیرهامقیاس اندازه 7
 حجم نمونه 5 رویکرد یا مدل نظری حاکم 2
 جامعه موردبررسی 6 سطح معناداری 9

 (. 7935شده است )خنیفر و مسلمی، ارائه« برگه کدگذاری یا کاربرگ فراتحلیل»ای از نمونه 1-21در جدول      
 . نمونه کاربرگ فراتحلیل 1-21جدول 

کد 
 پژوهش

های ویژگی ابزار کد آزمودنی
 طرح پژوهش

اطالعات مربوط به 
 متغیرهای مورد آزمایش

متغیرهای کنترل، 
 کننده و وابستهتعدیل

نتایج 
 آماری

 اندازه اثر

        
        

ود؛ بنابراین شهای باکیفیت پایین با موارد باکیفیت باال، تلخیص، ترکیب و تفسیر میدر پژوهش فراتحلیل، پژوهش  
کنند. در این مرحله پژوهشگر باید از اجرای صحیح های ارزشیابی کیفیت نتایج پژوهش به این مشکل کمک میروش

ه استفادازآن باید مشخص شود که از هر پژوهش چه میزان قابلژوهش در هر نمونه اطمینان حاصل کند. پسمراحل پ
تعیین  ها وزن یا ضریبیها باید، برای آنها بر مبنای کیفیت آندر فراتحلیل است. در این مرحله و با بازنگری پژوهش

ا باید هبرای پژوهش« نظرانروایی با نظر اجماعی صاحب»و « های پژوهشییافته پایایی با مقایسه»شود. در این زمینه 
ها در پژوهش« مشکالت و نواقص»و « هاخطاها و تورش»ها احتمال وجود آوری دادهموردتوجه قرار گیرد. در جمع

ناسبات سی مگیری، بررها، مشاهدات، تدوین و تهیه وسایل اندازهثبت داده»تواند ناشی از شود. این خطاها میبررسی می
توان از دیدگاه می 7«تورش»باشد. در صورت وجود « ها، تفسیر و موارد مشابه آنها، ترکیب دادهبین متغیرها، تحلیل

این د. بهاستفاده کر« های تحت بازنگریکیفیت نتایج و شواهد پژوهش»شناسی برای ارزشیابی چند کارشناس روش
شود و بر اساس میزان اجماع یا توافق ر یا ارزشیاب مطلع نظرخواهی میمنظور با مصاحبه یا پرسشنامه از چند داو

 (. 7983شود )قاضی طباطبایی و ودادهیر، پژوهش محاسبه می« کیفیت و روایی»ها آرای آن
 

 ها در فراتحلیل. مالحظات تحلیل یافته21-6
ود. شرباره پژوهش موردبررسی محاسبه میطورکلی همه موضوعات دبرای هر یک موارد و به« اندازه اثر»در این مرحله 

شود تا یک قالب استاندارد را برای مطالعه در یک مورد خاص بین محاسبه می»« یا »« اندازه اثر موردی با فرمول 
محاسبه خواهد بود. های اثر موردی قابلنیز پس از محاسبه همه اندازه« +d»ها فراهم کند. اندازه اثر کلی یا پژوهش
 (. 2118قابل انجام است )شاچار، « استاتس دایرکت»افزارهای کامپیوتری ازجمله ها با استفاده از انواع نرمسبهاین محا

                                                           

 در مطالعه« انحراف از واقعیت»است  که منجر به تخمین نادرست پیامد یا « طراحی، اجرا و تحلیل»هر نوع خطای سیستماتیک در  Bias. تورش یا 7
 کننده اعتبار درونی مطالعه است. از عوامل تعیین« ورشت»کند. برداری شده متفاوت میشود. این خطا جمعیت هدف را از جامعه نمونه
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ها شوند تا بتوان آنمشترکی ساماندهی می کمّیبا مقیاس « اندازه اثر»وسیله شده بهآوریهای جمعبا این گام داده     
 موردتوجه قرار دارد.  8-21دو مدل آماری به شرح جدول را مقایسه یا ترکیب کرد. برای این منظور 

 ها. دو مدل آماری برای تعیین اندازه اثر و مقیاس مشترک داده8-21جدول    
 توضیح انواع ردیف

 در شرایط ثابت بودن نتایج بین مطالعات در هر مورد خاص   اثرات ثابت  7
 ن مطالعات در هر مورد خاص  در شرایط تغییرپذیر بودن نتایج بی اثرات تصادفی 2

« های موردبررسیهای آماری نمونهنتایج و یافته»باعث خالصه و یکدست شدن « شاخص اندازه اثر»درواقع      
 3-21کند. در جدول ها را فراهم میشوند. این امر برای پژوهشگر امکان مقایسه و ترکیب نتایج آماری پژوهشمی

عنوان زبان انگلیسی به»در دو دسته « آموزش راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی»وط به های مطالعات مربنمونه یافته
دو راهبرد با « اندازه اثر»است. در این جدول « g»به روش « اندازه اثر»بر اساس محاسبه « زبان خارجی»و « زبان دوم

و مدل اثرات تصادفی، در مطالعات شود، بر اساس مدل اثر ثابت طور که دیده میشوند. همانیکدیگر مقایسه می
 78/7و  31/1آموزش راهبردهای یادگیری که در آن زبان انگلیسی نقش زبان خارجی دارد، اندازه اثربخشی به ترتیب 

است. از سوی دیگر، اندازه اثربخشی مطالعات آموزش راهبردهای یادگیری که در آن زبان انگلیسی نقش زبان دوم را 
 دهد. را نشان می 65/1و  54/1ر ثابت و اثرات تصادفی به ترتیب های اثدارد تحت مدل

  ها برای فراتحلیلهای پژوهش. یک نمونه تنظیم یافته9-21جدول 

 
ها و بررسی روابط در انواع خصوصیات با استفاده از انواع توان به ترکیب یافتهمی« های اثراندازه»پس از شناسایی      

اشاره کرد. هر یک  71-21توان به مواردی به شرح جدول های آماری میازجمله این روش های آماری پرداخت.روش
توان روش مناسب را برگزید. ها دارای مزایا و معایب خاص خود هستند که با توجه به شرایط پژوهش میاز این روش

 (.      7983طباطبائی، از انعطاف و کاربرد بیشتری برخوردار است )قاضی  Zبرای نمونه روش تجمیع مقدار 
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 استفاده پس از تعیین اندازه اثر در فراتحلیل های آماری قابل. انواع روش01-21جدول 

اما  های آماری به عهده پژوهشگر استها است. هرچند تفسیر یافتهگام پایانی تفسیر نتایج حاصل از تحلیل داده      
کنند. معرفی می« کوچک، متوسط و بزرگ»صورت مقادیر به« اندازه اثر»برخی کارشناسان معیارهایی را برای تفسیر 

فقدان دانش کافی برای انجام قضاوت آگاهانه باید مورداستفاده قرار گیرند. در این روش،  این معیارها تنها درصورت
نسبی است  ای ومفهومی مقایسه« اندازه اثر»شود. بنابراین، تفسیر عنوان هدف در نظر گرفته میاستاندارد به« اندازه اثر»

ه مواردی توان بمی« های اثراندازه»برای تفسیر « ایایسهاستانداردهای مق»که مبتنی بر زمینه مطالعه خواهد بود. ازجمله 
 اشاره کرد.  77-21به شرح جدول 

 های اثر در روش فراتحلیلای برای تفسیر اندازه. انواع استانداردهای مقایسه00-21جدول 
 انواع ردیف

 وسفیدومرد یا سیاههای مربوطه ازجمله زنشکاف بین گروه 7
 سالهشد یکشاخص رشد ازجمله ر 2
 های اثر مرتبطای از اندازهمجموعه 9
 مقایسه اندازه اثر ناحیه تغییر طبیعی جمعیت، مانند دامنه میان چارکی 4

گی به صورت بزرگ یا کوچک بستبه« اندازه اثر»بدین معنا است که تفسیر « اندازه اثر»سازی برای تفسیر زمینه     
اندازه »ومیر، بسیار زیاد است؛ اما در مورد متغیری مانند مرگ« دازه اثر بسیار کوچکان»زمینه پژوهش دارد. برای نمونه 

« ه اثراندازبزرگی غیرمعمول »درباره متغیری مانند اضطراب، اهمیت مورد قبل را ندارد. همچنین « تراثر بسیار بزرگ
هد. برای دتواند تفسیر آن را تحت تأثیر قرار شود که این امر میمی« عدم قطعیت»یا « پهنای بازه اطمینان»باعث ایجاد 

جمهور از فرمانده جنگی درباره تخمین تعداد تلفات جنگ درک این موضوع به مثال ابتدای فصل و سؤال یک رئیس
فکر کنید. در این شرایط اندازه اثر باید در محدوده « صفر نبودن تلفات»احتمالی و پاسخ آماری فرمانده مبنی بر 

د ارزش عملی توانمی« اندازه اثر بسیار بزرگ»دیگر، بیانان پاسخ منجر به تصمیم صحیح را فراهم کند. بهمشخصی امک
به « اندازه اثر»برداری باشد. انحراف استاندارد باید با توجه به ابهامات نمونه« اندازه اثر»پیدا کند. عالوه بر این، تفسیر 

 توضیح انواع آزمون ردیف
 بودن محاسباتدلیل ضعیفهای کم بهمناسب تعداد پژوهش ترکیبی فیشر 7
 های کم هشو تعداد پژو (p)مناسب برای سطح معناداری  احتماالت جمع 2
 های با درجات آزادی نسبتاً باالتر  و مناسب برای پژوهش tیا جمع مقادیر  واینر 9
 بیشترین کاربرد با توجه به محاسبات ساده  Zکردن مقادیرجمع 4
 دهی در شرایط عادی مناسب برای شرایط وزن Zکردن مقادیر وزنی جمع 5

 شکلی ساده ها بهمعناداری و تعداد پژوهشبا محاسبه متوسط مقادیر سطح  pمیانگین  6
 هابدون نیاز به فرض برابری واریانس و افزایش توان آزمون با باالرفتن تعداد پژوهش Zمیانگین  1
های زیاد و مبتنی بر ترکیب تعداد موارد هماهنگ یا ناهماهنگ با یک فرضیه و با روش برای تعداد پژوهش روش شمارش 8

 «   Zدو و عالمت، خی»امتری های غیرپارآزمون
ها و تعیین تأثیر هر یک از عوامل از میانگین هر یک از پژوهش محاسبه میانگین مجذور مجموع انحراف بندیروش بلوک 3

 بندی شده با تحلیل واریانس  و متغیر بلوک
 حساس به تعداد نمونه(ومعلولی )روشی های ترکیبی برای شناسایی روابط علتاستفاده از روش روش بیزین 71
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ری کاربرد  بیشت« های اطمینانبازه»حال، کند. بااینقطعیت کمک میپژوهشگر در درک بهتر ماهیت و چگونگی عدم 
ی را اندازه اثر واقعای از مقادیر ضمنی دارند که دستیابی بهها دامنهدارند؛ زیرا این بازه« انحراف استاندارد»نسبت به 
وند و تحلیل طورکلی محاسبه شبه« ردیهای اثر مواندازه»باید « اندازه اثر کلی»کنند. به همین نحو برای تفسیر بیشتر می

 (. 7932کلی باید با استفاده از مبانی نظری مناسب باشد )الهی شیروان، قنسولی و حسینی فاطمی، 
 

 . مالحظات ارزیابی کیفیت پژوهش فراتحلیل21-1
 (.  7983 اشاره کرد )قاضی طباطبایی و ودادهیر، 72-21توان به مواردی به شرح جدول برای روایی پژوهش می

 . مواردی برای تعیین روایی پژوهش فراتحلیل02-21جدول 
 موارد ردیف

 اطمینان از مستقل بودن و عدم سوگیری پژوهشگر در پژوهش 7
 ها با توجه به اهداف پژوهش فراتحلیلاطمینان از جامعیت کافی تعداد پژوهش 2
  کنترل روایی فرایند کدگذاری موضوعات موردبررسی در پژوهش 9
 های اثر و برآوردهای اندازه (pداری )میزان پایداری یا سازگاری در محاسبه و ثبت سطوح معنی 4
جی کدگذاری موضوعات موردبررسی و جستجو برای شناسایی اثرات میان بندی با تأکید برو مسئله مقوله« ایبیرونی، سازه»تعیین اعتبارهای  5

 و آزمون همگنی 
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 هدف کلی: آشنایی با روش فراترکیبی  

 اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم روش فراترکیبی 
 گیری در روش فراترکیبیآشنایی با مالحظات نمونه 

   آوری اطالعات در روش فراترکیبی  آشنایی با مالحظات جمع
 ها در روش فراترکیبی  آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۸7۴ مرجع پژوهش

 مقدمه

-است که  مشابه فراتحلیل اما با این تفاوت که برای تلفیق پژوهش 7یکی از مسیرهای اجرای پژوهش روش فراترکیبی

 رود. در این فصل به معرفی مبانی روش فراترکیبی و فرایند اجرای آن پرداخته خواهد شد. کار میهای کیفی به
 

 مبانی روش فراترکیبی. آشنایی با 28-0
ن روش هم تأکید دارد. ایبر تلفیق نتایج تعدادی مطالعات کیفی مختلف اما مرتبط به QMS»2روش فراترکیب کیفی یا »

(. درواقع با 2115، 9کند )والشها دنبال میبرخالف فراتحلیل، رویکردی کیفی و تفسیری را در تجمیع نتایج یافته
های مختلف، زمینه ایجاد یک تفسیر جدید از از پژوهش« های کیفیداده»آوردن ضمن کنار هم « فراترکیب»روش 

 7-28توان در جدول شده درباره روش فراترکیبی را میهای مطرحترین ویژگیشود. مهمپژوهش میدانی فراهم می
 . 4(2118مرور کرد )ژو، 

 های روش فراترکیبترین ویژگی. مهم0-28جدول 
 کاربردها ردیف

 های انواع مطالعات کیفی روش ارزشمند برای ترکیب یافته یک 7
 فهممند، جامع و قابلها به شکلی نظامرویکردی برای ادغام پژوهش 2
 های کیفی مطالعاتبر اساس ادغام یا مقایسه یافته« های تفسیریها و ترجمههای عالی، تعمیمها، روایتنظریه»روشی برای تولید  9
 تر از همه مطالعات موجود در یک حوزه مشخص با توجه به تفسیر خاص موجود در هر مطالعهگسترده ایجاد تفاسیر 4
 های هر مطالعهمنظور ایجاد نگاهی جدید و فراتر از یافتههای مطالعات کیفی بهمطالعه مطالعات برای ترکیب یا ادغام یافته 5

و همکاران،  5اشاره کرد )اتکینز 2-28مواردی به شرح جدول  توان بهترین کاربردهای این روش میازجمله مهم     
2118  .) 

 ترین کاربردهای روش فراترکیب. مهم2-28جدول 
 کاربردها ردیف

 های میانی و چارچوب نظری ویژه نظریهبه ساخت، پردازش یا توسعه نظریه 7
 های نظری سازی نظریه با توصیفروشن 2
 تفسیر مجدد معنا در طول مطالعات کیفیارائه تفاسیر نظری جدید  9
 هایی برای آزمون در آینده یا مقایسه با دیگر نتایجتهیه فرضیه 4

ای هشود. در این روش، متن پژوهشمی« ترکیب و تفسیر»های منتخب، های اصلی پژوهشداده« فراترکیب»در روش   
« شکستن» ،«کنار هم گذاشتن»گیرد. به این نحو که با ر میهایی برای پژوهش آتی مورداستفاده قراعنوان دادهگذشته به

به کشف خصوصیات و اجزای اساسی یک پدیده و انتقال و تبدیل آن نتایج به یک محصول جدید « هابررسی یافته»و 
 (.   7986باقری، پرویزی و صلصالی، شود )ادیب حاجاقدام می

                                                           

1. Meta‐synthesis  
2.  Qualitative Meta-Synthesis (QMS) 
3.  Walsh 
4.  Xu 
5.  Atkins 
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وسعه دانند که در آن زمینه تهایی میدهنده برای انواع روشی پوششمثابه چتررا به« فراترکیب کیفی»برخی روش      
-28 نوع رو فراترکیب به شرح جدولشود. سههای پژوهشی کیفی حاصل مییک دانش جدید از طریق ترکیب یافته

 (. 2118وجود دارد که دو نوع آن در ارتباط با نظریه است )ژو،  9
 . انواع روش فراترکیب4-28جدول 

 توضیح نواعا ردیف
 ساخت، اکتشاف و توصیف نظریه اینظریه 7
 های منفرد شناسایی شکاف در دانش موجود و ایجاد بینشی در سطح باالتر و فراتر از پژوهش شناسایی شکاف دانش 2
 صورت مستقل  شده بهایجاد مبنای علمی برای شواهد و تجارب ثبت علمی کردن تجربه 9

نظر از« مرور با ادغام پیشینه پژوهشی»و « مند پیشینه پژوهشمرور نظام»های با روش« کیبروش فراتر»هرچند      
به  «روش فراترکیب»ها دارد. برای نمونه های مبنایی با آنهایی دارد اما تفاوتمرور منظم پیشینه پژوهش شباهت

فی ژوهشگر نیاز دارد. همچنین روش کیبا یکدیگر و تالش خالقانه پ« تعامل»و « گفتگو»مطالعات مقدماتی مبتنی بر 
های ساده تأکید دارد. عالوه بر آن نتایج در این روش برآمده از جای توصیففراترکیب بر یک رویکرد تفسیری به

حال (. بااین2118مطالعات منفردی است که منجر به سطح باالی درک و بینش و یک روایت بزرگتر خواهد شد )ژو، 
 ن روش به شرحی است که در ادامه معرفی خواهد شد.   روش اصلی در اجرای ای

 

 . آشنایی با فرایند اجرای روش فراترکیبی28-2

 (.2175و همکاران،  7)فرانسمرور کرد  4-28توان به شرح جدول فرایند اجرای فراترکیب را می
 . فرایند اجرای فراترکیب0-28جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 هداف و سؤاالت پژوهش بیان مسئله، ا طراحی پژوهش 7
 آن گیری ازشمار یا نمونهای خاص و مطالعه کلهای مختلف و مرتبط در زمینهانتخاب جامعه یا فهرستی از پژوهش گیرینمونه 2
 ها برداری و کدگذاری دادهمند مطالعات و یادداشتبررسی نظام هاآوری دادهجمع 9
 ها با یکدیگر و تعیین ارتباط یا آثار متقابل آن« های هر مطالعهها یا مضمونمت»و « مفاهیم»شناسایی  هاتحلیل یافته 4
 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریونتیجهبحث 5

 

 . مالحظات طراحی پژوهش28-4
های هشیج پژونتا« نبودن یا پراکنده بودنشکاف، دوپهلو بودن، دقیق»در این روش مسئله باید با تأکید بر وجود 

دهی گونه مسائل سامانمختلف روی یک موضوع مشخص باشد. در ادامه اهداف و سؤاالت پژوهش بر اساس این
های مستقل و متفاوت باشد که در آن امکان اصالح یا نتایج متعددی از پژوهششود. باید موضوع منتخب دارای می

 ایجاد تفسیر جدید وجود داشته باشد. 
وجود تعداد کافی از مطالعات حائزشرایط بر اساس معیارهای منتخب وجود داشته باشد. پژوهش باید بهدر طراحی      

در این رابطه پژوهشگر در طراحی پژوهش باید به این سؤال پاسخ دهد که آیا ادبیات پیشینه موجود درباره موضوع 
ی مؤثر در پیشینه پژوهش نیاز است )ژو، اندازه کافی وجود دارد؟ برای این منظور به یک جستجوموردمطالعه به

                                                           
1.  France 
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ها برای اعتبار انواع ترین ویژگی( داشتن جستجوی مؤثر در پیشینه پژوهش از مهم7338) 7(. از دیدگاه کوپر2118
 های ادغام شونده است. پژوهش

 

 گیری . مالحظات نمونه28-0
نیز بر اساس وجود تعداد مناسب از « وهشقلمرو پژ»وابسته است و « قلمرو پژوهش»نمونه موردبررسی پژوهش به 

توان به مواردی به شرح جدول     می« قلمرو پژوهش»شود. ازجمله معیارهای تعیین بررسی تعیین میهای قابلپژوهش
 (. 2118اشاره کرد )ژو،  28-5

 . انواع معیارهای تعیین قلمرو  در پژوهش فراترکیب5-28جدول   
 توضیح انواع ردیف

 های موردبررسیبرای نمونه محدوده زمانی برای پژوهش زمانی  7
 شده برای نمونه موقعیت و جغرافیای مطالعات انجام مکانی  2
 برای نمونه پرستاران آسیایی کنندگان در مطالعه شرکت 9
 ها برای نمونه انگلیسی یا دیگر زبان هازبان انتشار پژوهش 4
 شود که دسترسی به آن ممکن نیست.ه به عناوین پژوهشی اشاره میدر مواردی در مطالعات اولی دسترسی 5

معیارهای مورداشاره عالوه بر نمونه در اهداف و سؤاالت پژوهش نیز موردتوجه قرار دارند. پژوهشگر باید با      
جود و بر مبنای این معیارها، راهبردهای جستجوی خود را مشخص کند. در صورت« نتایج جستجوی اولیه»توجه به 

توان دامنه زمانی موردبررسی ها درباره موضوع موردبررسی در قلمرو پژوهشی مشخص شده، میتعداد زیاد پژوهش
دهی به ارزش و فایده این تصمیم باشد؛ زیرا های جدیدتر محدود کرد. البته این اقدام باید بر اساس وزنرا به پژوهش

این محدوده زمانی خارج شوند. به همین شکل محدود کردن  های مهم ازدر مواردی ممکن است که برخی پژوهش
مطالعات به محدوده جغرافیایی مشخص به هدف مطالعه و سؤاالت بستگی دارد. محدود کردن قلمرو بر اساس زبان 

انداز و کیفیت مطالعه اثر خواهد داشت. در برخی مطالعات تالش برای پوشش چند زبان ها نیز در چشمانتشار پژوهش
 های مختلف تسلط الزم را داشته  باشند. بنابراین تصمیم برایتوانند به زبانفق نیست، چون اغلب پژوهشگران نمیمو

محدود کردن جامعه و نمونه موردبررسی در روش فراترکیب باید با دقت زیادی صورت گیرد. به همین برخی 
د هیچ قلمرو یا محدودیتی را ایجاد کرد. ضمن اینکه کارشناسان اعتقاد دارند که در مطالعات اولیه تا حد امکان نبای

حال (. بااین2118های کافی در روش فراترکیب وجود ندارد )ژو، هیچ قانون مشخصی برای تعداد مطالعات یا پژوهش
پژوهش برای روش « 72تا  71»( به حداقل تعداد الزم 2117( و پاترسون و همکاران )7331ساندلوسکی و همکاران )

 کنند. یب اشاره میفراترک
نتایج  تواندشده، ممکن نبود، این امر میباید توجه داشت که اگر دسترسی به تعداد زیادی از مطالعات شناسایی     

واند باعث تشود، میکننده از این روش بیشتر دیده میپژوهش را با چالش مواجه کند. این چالش که در مبتدیان استفاده
 (.2118یج پژوهش شود )ژو، افت فاحش در کیفیت نتا

                                                           
1.  Cooper 
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همچنین در انتخاب نمونه باید به نوع منبع نیز توجه داشت تا پژوهشگر دچار خطا نشود. برای نمونه پژوهشگر      
مقاالت »، «شدههای چاپمقاله»، «هاها و رسالهنامهپایان»، «های داوری شدهپژوهش»تواند از انواع منابعی چون می

و دیگر موارد مشابه استفاده کند. پژوهشگر در انتخاب نمونه « های حکومتی یا نهادهاگزارش»، «هاششده در همایارائه
آن  اندازه کمیتهای موردبررسی بهاز این منابع باید مراقب باشد تا دچار سوگیری نشود. همچنین کیفیت پژوهش

ناسب برای استفاده در روش فراترکیب دارای اهمیت است. وضعیت ایدئال وجود تعداد مناسبی پژوهش باکیفیت م
ها در حد مورد انتظار نباشد، اجرای روش فراترکیب با ها کافی باشد اما کیفیت این پژوهشاست. اگر تعداد پژوهش

توان به مواردی به ترین مالحظات برای انتخاب نمونه مناسب در روش فراترکیب میمشکل مواجه خواهد شد. از مهم
 (.2118اره کرد )ژو، اش 6-28شرح جدول 

 ترین مالحظات برای انتخاب نمونه مناسب در روش فراترکیب. مهم6-28جدول        
 مالحظات ردیف

 ارزیابی کیفیت مطالعات در دسترس 7
 ها اولویت دادن به کیفیت مطالعات نسبت به کمیت آن 2
 مطالعه کیفی  72تا  71رعایت وجود حداقل  9
 ونه در قلمروهای زمانی، مکانی، زبانی و موضوعی توجه به انتخاب نم 4

ی هایصورت انتخاب غیرتصادفی هدفمند درباره آن پژوهشها باید بهمند مطالعات یا پژوهشدر بررسی نظام      
ا صورت موارد محدود از هر پژوهش یا بتواند بهگیری کرد که به سؤال پژوهش مرتبط باشند. این بررسی میتصمیم
ت همه موارد در یک پژوهش باشد. انتخاب نمونه یا موارد موردبررسی به ماهیت کار و هدف پژوهش بستگی جامعی
 دارد. 
           

 ها آوری داده. مالحظات جمع28-5
های مطالعات کیفی اشاره شد اما در مواردی ممکن است هرچند در تعریف روش فراترکیب بر ادغام یا ترکیب یافته

(. برای 2118در یک مطالعه با روش ترکیبی را نیز موردمطالعه قرار دهد )ژو،  کمّیهایی از بخش هپژوهشگر یافت
های منتخب را برای یک یا چند بار خواند. در این مرحله همراه با مطالعه ها در این روش باید پژوهشآوری دادهجمع

-های پژوهش را جمعداده« کدگذاری مفاهیم»یا « هابرداری در خصوص مفاهیم یا تمیادداشت»با دقت باید از طریق 
 باید با توجه به جزئیات هر پژوهش درباره موضوع موردبررسی باشد. « هاها یا مضمونتم»آوری کرد. ثبت 

وری آطور مستقل جمعهای یکسان وجود دارد، باید دو گزارش و نتایج آن را بهدر صورتی دو مطالعه کیفی با نمونه     
تفاوتی را های متواند تحلیلهای کیفی دو مطالعه بر اساس الگوی غیرتصادفی و هدفمند است که میطق یافتهکرد. من

 (.  2118در پی داشته باشد )ژو، 
های ژوهشهای پهای مبتنی بر یافتهبرانگیز روش فراترکیب، مشکالت در یافتهیکی از کارهای پیچیده و چالش     

ها باید مبتنی بر اهداف مطالعه و از طریق بازیابی مطالعات باشد. از آوری دادهراج و جمعکیفی است. بنابراین استخ
 (. 2118توجه کرد )ژو،  1-28توان به نکاتی به شرح جدول مالحظات موردتوجه در این روش می
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 ها در روش فراترکیبآوری دادهترین مالحظات برای جمع. مهم1-28جدول        
 مالحظات ردیف

 اههای داده مختلف و ترکیب الکترونیکی یا دستی دادهاجرای جستجوی مؤثر و مناسب روی پیشینه پژوهش با استفاده از پایگاه 7
 ای برای جستجوی بهترین اصطالحات برای جستجو و راهبردهای جستجومشاوره با یک کتابدار حرفه 2
 هاتحلیل یافته روز کردن پیشینه پژوهش در صورت امکان و قبل ازبه 9
 هاها و زمان الزم برای بازیابی آنشده و توجه به هزینههای مطالعات انجامهای مختلف برای دستیابی به نسخهاستفاده از روش 4

 

 ها. مالحظات تحلیل یافته28-6
 داخت. برای این منظورشده پرآوریهای جمعها به تعیین روابط بین دادهها، باید برای تحلیل آنآوری دادهپس از جمع

 بهره گرفت.  8-28هایی به شرح جدول توان از گاممی
 ها در روش فراترکیب. فرایند تحلیل یافته8-28جدول 

 مراحل ردیف
 کلیدی« ها و یا مفاهیمها، ایدهها، عبارتاستعاره»تهیه فهرستی از  7
 هابررسی ارتباط بین آن 2
 های موجود(ها با یکدیگر )ارائه انواع ترکیبگیری یک فرض اولیه درباره چگونگی ارتباط آنها برای شکلکنار هم گذاشتن آن 9
 ها یکدیگر با تأکید بر اصالحات تا رسیدن به معنای دقیق حاصل از ترکیب دادهترجمان نتایج مطالعات به 4
 های محوری ا توجه به مفاهیم و تمها  بها و ارتباط یا آثار متقابل آنها یا مضمونشناسایی مفاهیم و تم 5
 ها در مقایسه با دیگر موارد مشابه و اطمینان از پوشش مفاهیم در مطالعات مختلف کنترل کیفیت یافته 6
 ها برای ارائه تفسیرهای جدید یا درک مفهومی با امکان ترکیب در سطح دوم همراه با تحلیل انواع آثار متقابل مفاهیم و تم 1

ا برای از بهترین راهبرده« گیری درباره صحت موضوعاستفاده از مراجع چندگانه برای نتیجه»یا « بندیمثلث» روش     
توان کدهای مستقل را توسط چند پژوهشگر حائز شرایط تحلیل کرد. ها است. برای نمونه، میاطمینان از اعتبار یافته

ناپذیر است نظر بین پژوهشگران، اجتنابباشد. البته وجود اختالف هاتواند تأییدی بر اعتبار یافتهها مینزدیکی تحلیل
درواقع، پژوهشگر  توان از طریق بحث گروهی شرایط را به اجماع نزدیک کرد.اما برای نزدیک شدن به روایی می

را فراهم  ططور مستقل توسط هر پژوهشگر واجد شرایهایی معتبر را بهکند تا شرایط تولید مجدد یافتهاصلی تالش می
 ترین مالحظات درای بر دقت در کار علمی است. برخی از مهمهای اساسی و شاخصهکند. چنین کیفیتی از ویژگی

 (. 2118شده است )ژو، ارائه 8-28های فراترکیب در جدول تحلیل یافته
 

 ها در روش فراترکیبترین مالحظات تحلیل یافته. مهم8-28جدول          
 مالحظات ردیف

 های کیفی مرتبط با مطالعه خود استفاده کنید. های ترکیبی از مؤلفهدر صورت مواجهه با پژوهش 7
 های غیرتکراری استفاده از هر مطالعه با داده 2
 هابندی برای افزایش اعتبار یافتههای چندگانه مانند روش مثلثگیریاستفاده از اندازه 9

 
 
 



  

 

 

 روش پژوهش فراترکیبی ۸۴۵

 گیری. مالحظات بحث و نتیجه28-1
رائه ها و ابندی نهایی از تحلیل یافتهروش فراترکیب دارای یک نوآوری نسبی در پژوهش است. در این مرحله جمع

ا اغلب ههمراه با پیشنهادهای کاربردی برای آن ارائه خواهد شد. انتشار نتایج ترکیب« نظریه جدید یا توصیف نظری»
 فهم و استفاده باشد.د بود که قابلخواه نحویبا توجه به فرهنگ و زبان مخاطب به
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 پژوهی   هدف کلی: آشنایی با روش اقدام

 اهداف یادگیری
 پژوهی آشنایی با مبانی روش اقدام 
 پژوهیگیری در اقدامآشنایی با مالحظات نمونه 

 پژوهیدر اقدام آوری دادهآشنایی با مالحظات جمع 

  پژوهی ها در اقدامیافتهآشنایی با مالحظات تحلیل 

 پژوهی پژوهی با درسهای اقدامآشنایی با تفاوت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۸۴۶ مرجع پژوهش

 مقدمه

های پژوهش معرفی شده با فرایندی خطی دارد. در این فصل به پژوهی دارای انعطاف بیشتری نسبت به روشاقدام
 پژوهی و مراحل اجرای آن پرداخته خواهد شد. مفهوم اقدام

 

 وهیپژ. مفهوم اقدام29-0
مند برای کشف مجهول یا حل مسئله، نیازمند طی مراحلی اغلب خطی و از پیش وجوی نظامعنوان جستپژوهش به

است. روش « گیریونتیجهها و بحثآوری داده، تحلیل یافتهگیری، جمعطراحی پژوهش، نمونه»شده چون تعیین
( با بیان دیدگاه ناقص بودن 7341) 7ی است. لوینپذیری خاصپژوهی ضمن پیروی از این مراحل دارای انعطافاقدام

را فراهم کرد. به نظر او، هدف « اقدام پژوهى»، زمینه ظهور روش «بدون برخورداری از فایده عملى» یک پژوهش
ویژه از دهه پژوهی بهها نیز هست. رونق اقداماصلى پژوهش تنها درک و تفسیر رویدادها نیست، بلکه تغییر و بهبود آن

پژوهش عملی، پژوهش مشارکتی، »های کیفی صورت گرفت. این روش با اسامی دیگری چون تاد و با توجه روشهف
« پژوهیاقدام»شود که در این کتاب از عنوان نیز خوانده می« پژوهش عملی مشارکتی و پژوهش عملی مبتنی بر اجتماع

 استفاده خواهد شد.   
و هر نوع فعالیت پژوهشی است که منجر به تبدیل وضع موجود به وضع « لپژوهش در عم»معنی پژوهی بهاقدام     

است. شخص یا اشخاص، اقدام خود را در حین کار و فعالیت « اقدام»مطلوب شود. محور اصلی در این نوع پژوهش 
دیگر ها است. هدف این روش مانند دهند. هدف از این کار بهسازی امور و اثربخش کردن آنموردپژوهش قرار می

ایی هاصطالح متغیرها نیست، بلکه به بررسی موضوعها یا بههای دانشگاهی، صرفًا پی بردن به روابط پدیدهپژوهش
خواهند از راه پژوهش آن را حل کرده یا پردازد که فرد یا افراد در محیط کار و شغل خود با آن درگیر هستند و میمی

های مناسب و حلاست. این پژوهش راه« غییر در وضعیت موجودت»کاهش دهند. بنابراین هدف عمده این روش 
ای مرسوم هکند و این پاسخی به انتقادهای مبتنی بر کاربردی نبودن اکثر پژوهشزودبازده را برای مشکالت جستجو می

صورت وان بهتها را میپژوهی با سایر انواع پژوهش(. تفاوت اقدام7937است )رخشانی، هاشم زهی، کیخا و جهان تیغ، 
قدم، ضمن ایجاد تحول در محیط کار بهپژوهی، محقق قدمعمده در فرآیند عمل لحاظ کرد. به این صورت که در اقدام

ار پژوهی در سرانجام کدیگر اقدامعبارتکند. بههایی دست پیدا مییا منطقه تحت پوشش خود، به اطالعات و یافته
 (. 7937شود )انجمن علمی معلمان ایران، د میخود منجر به ایجاد تغییر در وضع موجو

ها تأکید نمنظور بهتر کردن آزمان با ایجاد تغییر در وقایع بهوقایع، هم« توصیف، تفسیر و تبیین»پژوهی بر اقدام     
کنندگان در پژوهش کمک کنند تا معضالت یا مسائل محلی را بررسی و حل یا دارد. پژوهشگران باید به مشارکت

ژوهی پپژوهی مشارکتی بر روی عمل و در ادامه شناخت و ترویج تغییر و تحول تأکید دارد. هدف اقداممیم کند. اقدامتر
دن کنندگان با مبادله اطالعات و به چالش کشیمشارکتی ترکیب دانش و تجربه نظری پژوهشگر با دانش عملی شرکت

پذیر نیست، بلکه هدف او رسیدن به شناخت عملی تعمیمپژوهی، پژوهشگر درصدد یافتن نتایج آن است. در اقدام

                                                           
1. Kurt Lewin 
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س
های پژوهی با سایر روشهای روش اقدامترین تفاوتای است که خود با آن سروکار دارد. از مهمدرباره مسئله ویژه

 (. 7937اشاره کرد )انجمن علمی معلمان ایران،  7-23توان به مواردی به شرح جدول پژوهش می
 های پژوهشپژوهی با سایر روشتفاوت بین اقدام. انواع 0-29جدول 

 هاسایر پژوهش ردیف پژوهیاقدام
 تغییرات بر اساس فرضیه مبتنی بر حدس خردمندانه 7 بر اساس شرایط و قراین شغلی و محیط کار

 تأکید بر نمونه انتخابی 2 تأکید بر نمونه واقعی
 کید بر پژوهشگران ناظر بر مسئلهتأ 9 پژوهش توسط شخص شاغل و درگیر در کار و مسئله

 ها به عوامل اجراییارائه یافته 4 ها توسط فرد شاغل و درگیر با مسئله در عملکاربرد یافته
 های پژوهشگر توسط دیگرانارزیابی یافته 5 ها توسط خود شاغل و درگیر با مسئلهارزیابی یافته

 رتاً مسئله خود پژوهشگر نیستمسئله ضرو 6 مسئله خود اقدام پژوه در محیط کار   
 ضرورتاً بر اجرا و کاربرد فوری آن تأکید ندارد.  1 تأکید بر عمل و کاربرد فوری

 تر برخورداری از پیچیدگی و مراحل پیشرفته 8 هاسادگی در اجرا نسبت به سایر پژوهش
 پژوهی های بیشتر از اقداماغلب دارای هزینه 3 باصرفه بودن ازلحاظ هزینه

 پذیری اغلب دارای رویکرد تعمیم 71 پذیریضرورت نداشتن تعمیم
 نگراغلب رویکرد کلی 77 نگررویکرد جزئی
 پژوهی نیاز به زمان بیشتری نسبت به اقدام 72 ترین زمان گرفتن نتیجه در کوتاه

اهیت و اجرا نیز تفاوت اساسی که در مپژوهی در معنا قرابت نزدیکی با تحقیق در عملیات دارد، درصورتیاقدام     
 دارد.  2-23با این روش به شرح جدول 

 پژوهی با تحقیق در عملیات های دو روش اقدامترین تفاوت. مهم2-29جدول 
 توضیح روش ردیف

 ر افرایندی بازتابی برای حل مسئله توسط فرد یا گروه فعال در کار برای بهبود راهبردها یا اقدامات در ک پژوهیاقدام 7
 حل مطلوب برایی یک مسئله پیچیدهها برای دستیابی به راههای ریاضی، آمار و الگوریتماستفاده از مدل تحقیق در عملیات  2

 است.  9-23پژوهی یک روش پژوهش با مزایای متعددی به شرح جدول درمجموع روش اقدام     
  پژوهیترین مزایای استفاده از روش اقدام. مهم4-29جدول 

 مزایا ردیف
 های مناسب برای حل مسئلهاز راه 7
 پژوهش حین انجام کار 2
 های نو و خالقانهسازی برای راهزمینه 9
 کمک به اصالح وضع نامطلوب 4
 کمک به فرهنگ پژوهش عمومی 5
 های تئوری و آرمانی حلجای راههای عملی و منطقی بهحلجایگزینی راه 6
 مندی پژوهشگر از نتیجه کار و استفاده از آن  احساس لذت و رضایت 1
 باال بردن ظرفیت اقدام پژوه در توجه بیشتر به محیط اطراف و تفکر و اندیشه عمیق در کارها همراه با انتقادپذیری  8
 باال بردن ظرفیت تعامل فکری با دوستان یا همکاران و ایجاد محیط صمیمی و مشارکتی برای تحقق اهداف 3

  

 



 

 

 ۸۴۴ مرجع پژوهش

 پژوهی. مراحل اجرای اقدام29-2
است. به این معنا که با تشخیص مسئله در « تشخیص، تغییر و ارزیابی»گام عمده طور ساده دارای سهپژوهی بهاقدام

یابد و سپس این تغییر ارزیابی علمی خواهد شد. شود و با تالش برای تغییر وضع نامطلوب ادامه میاقدام شروع می
ژوهی پاندیشد. بنابراین مراحل اقدامهای دیگری میدهد در غیر این صورت به راهار را ادامه میاگر پاسخ مثبت بود ک

 حل و اجرای مجدد عملیاتمراحل کامالً خطی یا پلکانی نیست، بلکه پژوهشگر در هر زمان صالح بداند به تغییر راه
پنج مرحله »شود که در گام تشخیص دنبال می 4-23پژوهی مراحلی به شرح جدول پردازد. برای اجرای روش اقداممی

 (.   7987شود )قاسمی پویا، اجرا می« مراحل هفتم تا نهم»و در گام ارزیابی « مرحله ششم»، در گام تغییر «نخست
 پژوهی . مراحل اجرای اقدام0-29جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 م خاص در کار یا آموزشبیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش بر اساس اقدا طرح پژوهش  7
 انتخاب جامعه یا نمونه موردبررسی از جامعه گیریجامعه و نمونه 2
 گردآوری شواهد اولیه قبل از مداخله  آوری داده اولیه جمع 9
 های احتمالی برگرفته از شواهد اولیه حلتشخیص راه هاوتحلیل دادهتجزیه 4
 ت حل جدید موقانتخاب راه حلانتخاب راه 5
 شده و نظارت بر آن حل انتخاباجرای راه حل اجرای راه 6
 شده )بعد از مداخله(حل انتخابگردآوری شواهد ثانویه حاصل از اجرای راه آوری داده ثانویه جمع 1
آوری داده ثانویه که در صورت حل نشدن مسئله مجدد سیکل شناسایی و ارزشیابی نتایج حاصل از جمع ارزشیابی 8

 یابد.های جدید شروع و تا حل مسئله ادامه میحلرای راهاج
 گیری و پیشنهادها  تدوین گزارش مراحل پیشین همراه با ارائه بحث، نتیجه ارائه گزارش نهایی 3

در فرایند اجرا مشاهده و ثبت اطالعات حاصل از شواهد بسیار مهم است. درنهایت اقدام پژوه پس از اجرای طرح      
 گیری و ارائه پیشنهادهای خود را در گزارش نهایی ارائه کند.  حل مناسب برای مسئله، باید بحث و نتیجهن راهو یافت

 

 پژوهی. مرحله اول: طرح پژوهش در اقدام29-2-0
 ارتباط موضوع با مشکالت»پژوهی، تعیین موضوع یا زمینه پژوهش است. پژوهشگر باید نخستین گام در هر اقدام

اجرا نگرانه و قابلمشخص کند. موضوع باید جزئی« بررسی بودن آن راقابل»و « زندگی و محیط پیرامونشموجود در 
توان در هر مرحله از کار موضوع و محور اصلی پژوهش را در مسیر مورداشاره تغییر داد. باشد. برای این منظور می

قدام پژوه عنوان یک اسی علل یک مشکل باشد. بهتواند بررسی وضعیت و یا بررسی ارتباط و یا بررموضوع شما نمی
دنبال بهبود و یا اصالح وضعیت باشد. در عنوان باید مسئله اصلی پژوهش موردتوجه قرار گیرد موضوع شما باید به

برای نمونه اگر موضوع ما درباره نارضایتی فراگیران یا مشتریان و امثال آن است باید در عنوان نیز آورده شود. 
دهنده تغییر در جهت بهبود باشد.  حال عنوان باید روشن، محدود به محل کار و منطقه تحت پوشش و نشاندرعین

ر تبدیل داللت ب …هایی همچون: تقویت، افزایش، کاهش، تغییر، اصالح، ایجاد، حل، رفع، تبدیل، بهبود، توسعه و واژه
برای  گونه کلمات و اصطالحات آغاز شود. وهی با اینپژوضع موجود به وضع مطلوب دارد و بهتر است عناوین اقدام

 استناد کرد.  5-23توان به محورهایی به شرح جدول پژوهی مینوشتن بیان مسئله پژوهش در اقدام
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 پژوهی . محورهایی برای نگارش بیان مسئله در روش اقدام5-29جدول 

 توضیح محورها ردیف
 پژوهی و ارتباط آن با کار اقدام پژوه موضوع اقدامتوضیحات کلی و شرح ابعاد  تعریف موضوع 7
چگونگی تشخیص  2

 مسئله 
، «ئلهبرخورد ناگهانی با مس»هایی چون پژوهی به شکلعنوان هسته اصلی کار اقدامچگونگی تشخیص مسئله به

 «  هاگزارش دیگران مانند نتیجه نظارت»و « مدت مسئله و فکر چاره ناگهانیتجربه طوالنی»
 های موجودمعرفی وضعیت موردنظر و ارائه تصویری واقعی و بدون ابهام با چالش توصیف وضع موجود 9
 ارائه آمارها و مستنداتی برای درک ضرورت و اهمیت موضوع اهمیت و ضرورت 4
صد خدمت به دوستی، تعصب، وجدان، ترحم، قاحساس تعهد شغلی، تعهد الهی، وطن»معرفی از ابعادی چون  انگیزه پژوهشگر 5

 «فرد، جامعه و بشریت یا امثال آن
 مدت و یا بلندمدت بودنکوتاه هدف از پژوهش 6

تقویت، افزایش، کاهش، تغییر، اصالح، ایجاد، حل، رفع، »هایی همچون پژوهی با واژهبهتر است عناوین اقدام      
گیری ، نمونهپژوهیوضع مطلوب آغاز شود. در اقدامبا داللت بر تبدیل وضع موجود به « تبدیل، بهبود، توسعه و امثال آن

متن، »تواند در حال مطالعه می« عرصه»یا « مورد»از نوع هدفمند و اغلب از نوع موارد خاص است. در این روش، 
 باشد. « بخش، فرد، ابزار، برنامه، اتفاق، فرایند، مسئله، نظام آموزشی و امثال آن

 

 مسئله )داده اولیه( آوری داده پیرامون. جمع29-2-2
دهنده چگونگی وضع موجود یا ها و مدارک در این مرحله یا قبل از مداخله، مدارک یا شواهد نشانمنظور از داده

های این مرحله یا داده اولیه با داده ثانویه یا اطالعات و مدارک بعد از مداخله و پس از اقدام نامطلوب است. وقتی داده
ری تتر و دقیقهای کاملشود. بنابراین هرچقدر دادهحل نشان داده می، میزان موفقیت راهبرای تغییر مقایسه شود

و « هاتهاعتبار یاف»شود. نکته مهم دیگر وابستگی تر نیز بیشتر میحل مناسبآوری شود، احتمال شناسایی راهجمع
ها آوری دادهاست. برای جمع« شدهآوریمعهای اولیه جدقت و صحت نوع داده»به « ها یا تغییرات پیشنهادیحلراه»

 توجه داشت.  6-23توان به نکاتی به شرح جدول می

 پژوهی اولیه در روش اقدام آوری داده. نکات مهم برای جمع6-29جدول 
 توضیح نکات ردیف

داری، برآوری داده مانند یادداشتمعنوع ابزار ج»و « نوع منابع اطالعاتی قابل مراجعه مانند سند یا فرد»تعیین  منابع و ابزار  7
 آوری دادهقبل از شروع به جمع« مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه

 شده در نشان دادن تغییر ایجادشده آوریهای جمعتوانایی داده معرف تغییرات بودن 2
 اینهافزارهای رایاکمک نرمبه« مراجعات آسان»و « پیدا کردن سریع»برای  ها بندی دادهطبقه 9
 ربط به کار یا اقدام های بیآوری دادهپرهیز از جمع ارزش داشتن  4
 شده به کمک همکاران و آگاهان در زمینه موردپژوهش آوریهای جمعنقد و بررسی داده ها ارزیابی داده 5
 رسانی در خصوص هدف پژوهش مانند اجازه برای مصاحبه و مشاهده و اطالع رعایت اخالق  6
 هایی برای داوری قبول تدوین و ایجاد معیارها یا شاخصتهیه شواهد منطقی و قابل عیارسازی م 1

مشاهده، مصاحبه، »ها و حداقل از سه روش از میان آوری دادههای جمعتواند از همه انواع روشپژوهی میاقدام      
کنند. اینگونه گانه با هم عمل میه حواس پنجها استفاده کند. در مشاهدآوری دادهبرای جمع« پرسشنامه و اسناد

 های مناسب از اوضاع، نسبت به ثبت مشاهداتتوان با تهیه عکس، فیلم و یا یادداشتمشاهدات باید هدفمند باشد. می
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رسد و اموری را می« تقارن طالیی تفسیر»گر، در پس ذهن خود، از تلفیق مشاهدات به اقدام نمود. گاهی مشاهده
زند که در ظاهر مشاهدات وجود خارجی ندارند. در مصاحبه نیز گفتگو باید با تدبیر، فکر، تعمق و دقت حدس می

ا هخاصی از ابتدا طراحی شود تا بتواند با کمترین زمان و با کمترین جمالت، بازدهی الزم و کافی داشته باشد. مصاحبه
 . پرسشنامه شامل سؤاالت کتبی است که پژوهشگر برایدار بوده و نتایج آن برای استفاده بعدی ثبت شودباید هدف
حل مسئله کند. پرسشنامه شامل سؤاالت کتبی است که پژوهشگر برای یافتن راهحل مسئله از آن استفاده مییافتن راه

ای گونهبه دباشد. سؤاالت بای« باز، بسته یا ترکیبی از هر دو»تواند پژوهی میکند. پرسشنامه در اقداماز آن استفاده می
ها قبل و بعد از اقدام بتوان نتیجه آن را در تغییر وضعیت موجود و تبدیل آن به وضع طراحی شود که با پرسیدن آن

های قدیمی، نوارهای ها، عکسپرونده»توان به اسنادی چون مطلوب مشخص کرد. در مورد مدارک و اسناد نیز می
 (.  7935اشاره کرد )خنیفر و مسلمی، « ها و امثال آنصها، شاختصویری،  نمودارها، یادداشت-صوتی

    
 ها وتحلیل داده. تجزیه29-2-4

های ها و اقدامحلها را برای شناسایی راهها، باید دادهپس از ایجاد تصویری روشن و گویا از وضعیت موجود با داده
طرح موقت برای اصالح عرضه کرد. البته ریشه راه حل یا توان یکتحلیل میوازاین تجزیهمناسب تحلیل کرد. پس

ب به عوامل متعدد و اغل« اعتیاد، افت تحصیلی، بزهکاری، فساد اجتماعی، فقر فرهنگی و امثال آن»مشکالتی چون 
پژوهی ترین بخش اقدامحل، مهمخارج از محیط کار بستگی دارد. مطالعه و تفکر پیرامون حل مسئله و پیدا کردن راه

حل مؤثر دارد. بدون ها و زحمات اقدام پژوه، بستگی به اعمال یک راهها است. همه تالشوتحلیل دادهتجزیهدر مرحله 
ها، شپژوهی با سایر انواع پژوهنتیجه خواهد بود. وجه تمایز اقدامپژوهی بیحلی مناسب برای مسئله، اقدامشناسایی راه

صورت منطقی، دقیق و متناسب با اهداف ها بهوجود است. اگر دادهمنظور ایجاد تغییر در وضع محل بهدر اجرای راه
نی بیها به پیشآوری دادههایی برای مسئله استخراج کرد. اگر جمعحلتوان از آن راهشده باشد، میآوریپژوهش جمع

یقین گر احتمال نزدیک بهای باشد که پژوهشگونههای منتخب باید بهحلحل منجر نشود، باید همچنان ادامه یابد. راهراه
آوری داده ادامه دهد. از ظرفیت آن برای حل مسئله داشته باشد. اگر چنین احتمالی را ندهد، باید همچنان به جمع

ها، داده وتحلیل و تفسیرهای ابتکاری، نتیجه دقت نظر و ذکاوت پژوهشگر است. پژوهشگر پس از تجزیهحلعموماً راه
 کند. ها، گزارش میتهیه و در بخش پایانی گردآوری داده ها راحلفهرستی از راه

 
 حل . انتخاب راه29-2-0

کند. در این های فهرست شده در مرحله قبل، مواردی را انتخاب میحلحل، پژوهشگر از بین راهدر مرحله انتخاب راه
ر گذاشت. برای نمونه ممکن است ها را انتخاب و برخی را کناحلمرحله باید با دالیل و توجیه کافی، برخی راه

پژوه برای حل یک معضل کاری، پیشنهاد صحیح اصالح قوانینی را داشته باشد، اما چون تغییر قوانین در حیطه اقدام
حل با استناد به منابع پژوهی باید دالیل اثربخشی یک راهگذارد. در گزارش اقدامعملکرد او نیست، آن را کنار می

های پژوهشگر ارائه شود تا دیگر پژوهشگران با مطالعه این گزارش، با ها و یا استداللآوری دادهعمورداستفاده در جم
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س
ل حل مناسب باید به نکاتی به شرح جدوخوبی آشنا شوند. برای انتخاب راهحل بهدالیل انتخاب یا کنار گذاری یک راه

 توجه داشت.  23-1
 پژوهی ر روش اقدامحل د. نکات مهم برای انتخاب راه1-29جدول 

 توضیح نکات ردیف
 حل منتخب های کافی برای راهآوری و وجود دادهجمع هاکفایت داده 7
 شود. حل موفق نبود راه دیگری جایگزین میپژوهی شکست مفهوم ندارد، اگر راهدر اقدام آمادگی جایگزینی  2
 مالی آن شدنی بودن، تجربه دیگران و مشکالت احت ارزیابی منطقی  9
 ها را ثبت و گزارش کرد. محض تجربه باید آنبینی شونده بود و بهباید منتظر موارد پیش نشدهبینیموارد پیش 4
هایی، توسط چه کسی، چه زمانی با چه وسایلی و چه فعالیت»حل شامل ارائه تصویری از چگونگی اجرای راه طراحی برنامه اجرا 5

 انجام شدن « چگونه
 حل ازجمله در محیط کار و ارتباط با همکاران های احتمالی اجرای راهبررسی چالش هاابی چالشارزی 6
 حل گرفتن نظر همکاران درباره چگونگی اجرای راه نظرگیری از همکاران 1

 
 حل. اجرای راه29-2-5
حل بر اساس آن است تا راهحل نهایی انتخاب شد باید آن را اجرا کرد. در این مرحله تالش بر ازاین که راهپس

سه رکن اساسی خواهد « مشاهده، اندیشه و عمل»شده اجرا شود. در حین اجرا نیز های تدوینبینیها و پیشویژگی
ب داشت. این کار سب« نظارت و دقت»لحظه بهطور لحظهبود. یعنی از همان آغاز باید بر چگونگی پیشرفت کار، به

ر ترین نکات دوجود آورد. مهمشده در صورت لزوم، تغییراتی را در عمل بههای انجامبینیشود ضمن مراعات پیشمی
 شده است. ارائه 8-23پژوهی در جدول حل در روش اقداماجرای راه

 پژوهی حل در روش اقدام.  نکات مهم برای اجرای راه8-29جدول 
 توضیح نکات ردیف

 لیست های کار یا ارزیابی به کمک چکاستیها یا کیادداشت پیشرفت نظارت و ثبت منظم 7
 ها در صورتبیان چگونگی پیشرفت کار به گروه پژوهش، همکاران و سایر افراد منتقد و اجرای نظرات آن مشورت  2

 های ابرازشده توسط دیگران(محوری و داشتن آمادگی استقبال از راهاز تک لزوم )پرهیز
 ها را رفع کردنحل بودن و آنراقب هرگونه سوءتفاهم یا مانع اجرای راهدر مسیر اجرا م هارفع سوءتفاهم 9

 
 آوری داده ثانویه . جمع29-2-6

آوری داده پیرامون مسئله، بعد از مداخله اختصاص دارد. برای داوری درباره نتیجه این مرحله به مشاهده عمل و جمع 
های منظم و منطقی باشد. در این مرحله نیز اید مبتنی بر دادهحل نیاز به داده و شواهد است. این شواهد باجرای راه

آوری داده و ابزار آن را مشخص های جمعآوری داده نیاز است و باید روشآوری داده اولیه، به جمعمانند مرحله جمع
وع ن مرحله به چه نتواند مثل مرحله قبل یا متفاوت از آن باشد. باید مشخص کرد در ایها و ابزار میکرد.    این روش

اصالح حاصل از اجرای »دهنده نشان« هایمعیارها و شاخص»ها و شواهد باید شامل هایی نیاز است. این دادهداده
نظر و همکاران منتقد باشد. بنابراین الزم است تا پس باشند.  همچنین این شواهد باید مورد تائید افراد صاحب« حلراه
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آوری کرد. این حتی حین اجرای آن، اسناد و مدارکی برای اثبات ادعای مؤثر بودن آن جمعحل یا طرح و از اجرای راه
و یا به عدد و رقم باشد. اظهارات همکاران، مراجعین، مردم، و یا یک نوشته، عکس و  کمّیاسناد الزم نیست همیشه 

در  ترین نکاتگرفته است. مهمفیلم پیش و پس از اقدام، دیگران را قانع کند که اصالح و تغییر مطلوب صورت 
زمان به معیارها یا شده است. در این مرحله باید همارائه 3-23پژوهی در جدول آوری داده ثانویه در روش اقدامجمع

 حل اجراشده توجه داشت.های الزم برای ارزشیابی راهشاخص
 پژوهی آوری داده ثانویه در روش اقدام. نکات مهم برای جمع9-29جدول 

 توضیح نکات ردیف
 دهنده تغییرات در حین انجام کار های نشانهای مبتنی بر شاخصآوری دادهجمع آوری معیارها جمع 7
 متناسب بودن با اهداف و مسئله اصلی پژوهش یا اقدام مورد نیز برای اصالح یا تغییر  تناسب معیار  2
 شده آوریهای جمعاز درون داده های ارزشیابیبیرون کشیدن شاخص معیار بر اساس داده 9
 «تشخیص بودن برای داوران و ناظرانقابل»و « شکلی منطقیدهنده تغییرات مطلوب بهنشان» ارزیابی معیار  4

دهد، وضع موجود یا وضع شده قبل از مداخله، مدارک و شواهدی است که نشان میآوریهای جمعمنظور از داده     
شده بعد از مداخله یا پس از اقدام برای تغییر مقایسه شود، نشان آوریهای جمعقتی با دادهنامطلوب چگونه است. و

تری حل مناسبآوری شود، راهتری جمعتر و دقیقدهد که اقدام تا چه حد موفق بوده است. هرچقدر اطالعات کاملمی
عات دقت و صحت نوع اطالو تغییرات پیشنهادی بهها که اعتبار یافتهتر آنتوان شناسایی کرد. از همه مهمبرای آن می

 حل مناسب فکر کرد و یک طرحتوان درباره یک راهوتحلیل این اطالعات میشده بستگی دارد. پس از تجزیهانتخاب
های فهرست شده، با دلیل و توجیه، حلحل، پژوهشگر از میان راهموقت برای عرضه ارائه کرد. در مرحله انتخاب راه

شود تا دید آیا اجرای آوری میها جمعکند. بعدازاین مداخله مجدد دادهکند و آن را اجرا مین را انتخاب میبهتری
 های دیگر اندیشید. حل منجر به تغییر و بهبود شده است. در غیر این صورت باید به راهراه

  

 . ارزشیابی 29-2-1  
شده در آن، در مرحله ارزشیابی باید )ثانویه( و معیارهای شناساییشده در مرحله پس از مداخله آوریهای جمعبا داده

ؤال دهند. اگر پاسخ به این سؤال مثبت بود باید سرا نشان می« رخداد یا تغییر یا پیشرفتی»ها از خود پرسید که آیا داده
وان نتیجه تها میا این پرسشبعدی وابسته به آن را طرح کرد، یعنی محورهای تغییر و دالیل احتمالی آنچه بوده است. ب

 عنوان یک تغییر یا راه جدیدحل را به کمک شواهد منطقی ارزیابی کرد. اگر نتیجه مثبت بود این اقدام بهاجرای راه
ترین نکات در ارزشیابی داده ثانویه یا ادامه خواهد یافت و در غیر این صورت باید به دنبال راه دیگری بود. مهم

 شده است. ارائه 71-23حل در جدول اجرای راه های حاصل ازداده
 پژوهی آوری داده ثانویه در روش اقدام. نکات مهم برای جمع01-29جدول 

 توضیح نکات ردیف
 ارزیابی میزان تغییرات توسط خود اقدام پژوه خودارزیابی 7
 ها کنندگان یا آزمودنیتوسط شرکتها و نظرات تأییدکننده تغییرات استفاده از یادداشت کنندگانارزیابی شرکت 2
 وجود آمده ارزیابی افراد دارای صالحیت، همکاران و افراد منتقد درباره تغییرات به ارزیابی کارشناسان 9

. 



  

 

 

 روش اقدام پژوهی ۸۲۵

س
 . گزارش نهایی29-2-8

های ابیزیپژوهی است. در این گزارش باید مراحل اجرایی، دستاوردها و حتی نتایج ارها آخرین مرحله اقدامانتشاریافته
را نشان داد. در این نوشتار « شروع، ادامه و پایان کار»آمده را به اطالع دیگران رساند. در این گزارش باید مراحل عملبه

ثبت شود. پژوهشگر باید « ها و سرانجام کارشده، نقش و نظر دیگران، چگونگی استفاده از آنرخدادهای انجام»باید 
ر توان بها را به خواننده منتقل کند. شکل گزارش را میجرای کار و چگونگی حل آنتجارب و هرگونه مشکالت در ا

الهی، ؛ سیف7987پیگیری و جذاب برای خواندن تنظیم کرد )قاسمی پویا، اساس مراحل پژوهش یا با نظمی قابل
به مواردی به شرح جدول توان پژوهی میهای اعتباریابی برای پژوهش اقدام(. از انواع روش7985، امیرحسینی 7981

 اشاره کرد.  23-77
 پژوهی های اعتباریابی در اقدام. انواع روش00-29جدول 

 توضیح انواع ردیف
 عنوان فرد دخیل در امر پژوهشخود پژوهشگر به خوداعتباریابی 7
 نظر بدهند.حل توانند درباره راهاند و میکسانی که در محیط کار اطالعات ارائه داده توسط همکاران 2
 های باال و مسئوالن محیط کار ها، رؤسای ادارات، متصدیان پستتوسط مدیران سازمان های باالتوسط رده 9
 توسط افراد شاغل در مجامع علمی و دانشگاهی مانند استادان دانشگاه آکادمیک 4

 

 
 های آموزشیپژوهی در نظامهای اقدامزمینه .29-4

ع منظور بهبود فرایندها و رفها آموزشی بهپژوهی، کاربرد آن در نظاماستفاده از روش اقدام هاییکی از بهترین فرصت
های استفاده از این روش ترین زمینهوپرورش در سطوح مختلف است. برخی از مهمانواع مشکالت در حوزه آموزش

 (. 7934معرفی کرد )صادقی،  72-23توان به شرح جدول های آموزشی را میدر نظام
 های آموزشیپژوهی در نظامهای اقدامترین زمینه. مهم02-29جدول 

 ها زمینه ردیف
 چگونگی تدریس یک مفهوم علمی یا موضوع درسی 7
 های آموزشی جهت انتقال مفهوم یا موضوع خاصکارگیری وسیلهکیفیت تولید و نحوه استفاده و به 2
 های رفتاریناهنجاری 9
 های اجراییری و فعالیتبهبود شرایط ادا 4
 های ارزشیابی و امتحاناتشیوه 5
 های آموزشیهای اداره محیطروش 6

 
 پژوهیپژوهی و تفاوت آن با اقدام. درس29-0

پژوهی بر مانند اقدامشود زیرا در معرفی آن بهپژوهی معرفی میای از اقدامعنوان زیرمجموعهپژوهی بهاغلب درس
ای یا گردشی، نقش ای، مشارکتی بودن، کار جمعی و تیمی، رویکرد چرخهپرورش حرفه توسعه و»اموری چون 

ای واقعی، نیازمند تفکر نقادانه، اهمیت زمان و نتیجه، کاربرد یافته در عمل و نقش محوری معلم، آغاز با سؤال و مسئله



 

 

 ۸۲۸ مرجع پژوهش

بین این دو روش مطرح  79-23ل هایی به شرح جدوحال تفاوتتأکید دارند. بااین« آن در ترویج و گسترش علم
 شود. می

 پژوهیپژوهی و درسهای بین اقدام. تفاوت04-29جدول 
 پژوهیدرس پژوهیاقدام ردیف

 عنوان نقطه حرکتعمل به عنوان نقطه حرکتنظریه و عمل به 7
 دگیری معلمای و یاهدف: پرورش حرفه هدف: شناسایی مسئله، پژوهش در حین عمل و کاربرد یافته در عمل 2
 ماهیت، بازاندیشی )تفکر( ها و کسب نتیجه بهترماهیت، تفسیر داده 9
 اجرا فقط در کالس و مدرسهقابل جا و هر سازمانی همه اجرا درقابل 4
 تا سیستماتیک بیشتر ارگانیک بیشتر سیستماتیک  5
 خیلی جزئی و محدود گسترده 6
 ی بودنگروهی یا تیم گروهی هم فردی و هم 1
 خاص برای عملوجود طرح درس و راهنما  نداشتن راهنمای عمل خاص 8
 سازی فرآیند آموزش و یادگیریتأکید بر غنی تأکید بر شناخت مسئله و بهسازی عمل در هر سازمانی 3
 مبتنی بر برنامه درسی صرفاً مبتنی بر برنامه درسی نبودن 71

تواند نقش مؤثری در حفظ پژوهی دارای اهمیت است زیرا میرش اقداموپرودر حال حاضر در نظام آموزش     
های مستند شده معلمان که از آن تحت عنوان های اخالقی و بهبود درسی در دانش آموزان داشته باشد. گزارشارزش

امل در کقصد کسب نمره های کامل و مستند شده تجربیات معلمان است که بهشود، از نمونهگزارش تخصصی یاد می
 شود و اغلب شامل یکهمراه پیشنهاد ارزشیابی ارائه میشود. گزارش تخصصی معلمان اغلب بهارزشیابی ارائه می

 مجموعه کامل است. این مجموعه شامل تجارب معلمان به همراه پیشنهادها است.  
استای استفاده از تجربیات نیز کمک بسیار بزرگی به معلمان در ر« پژوهیدرس»سناریو و تدریس گروهی یا      

رین کند و سعی دارد در کالس خود به بهتقبول فکر مییکدیگر است. وقتی معلم به نوع و روش تدریس بهینه و قابل
شکل ممکن به تدریس بپردازد این نکته مهم را باید رعایت کند که اجرای بهینه سناریو و الگوی تدریس منوط به 

نها تپژوهی نههای درسری سایر همکاران و فرهنگیان خواهد بود. شرکت در فعالیتپژوهی و با همکاشرکت در درس
آموزد که چگونه همدیگر را در ها میپایه در استفاده از تجارب یکدیگر است بلکه به آنکمک بزرگی به معلمان هم

پژوهی نکته مهم ایجاد همکاری در درس ای علمی و دقیق به تدریس بپردازند. بوته نقد قرار دهند و چگونه به شیوه
پژوهی و گزارش پژوهی شرایطی متفاوت با اقدامهاست. درسو تعاون بین همکاران و استفاده مفید و مؤثر از آن

مند تر بفهکند که چگونه درس را بهتر و دقیقپژوهی به معلمان و دانش آموزان کمک میتخصصی دارد. درواقع درس
پژوهی وجود آموزد. در مقابل این موضوع اصالً در گزارش تخصصی و اقدامبرتر را می های تدریسها شیوهو به آن

ارب کند تا با استفاده از تجپژوهی الگویی است که به معلمان کمک مینداشته و مسئله بسیار کمرنگی است. درس
ژوهی پمعلمان در خصوص اقدامهای اطالعاتی مربوط به تجارب های تدریس را بیاموزند. پایگاههمدیگر بهترین شیوه

 های پژوهشی مناسب در این عرصه است. پژوهی، فرصت مناسبی برای گرفتن ایدهو درس
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س
 پژوهی. فرایند اجرای درس29-5

های یادگیرنده است که در دهه گذشته موردتوجه پژوهشگران آموزشی پژوهی مدل ژاپنی تبدیل مدارس به سازماندرس
چرخه یادگیری گروهی، کیفی، مشارکتی و مداوم »این الگوی پژوهشی در کالس درس بر  جهان قرارگرفته است.

 است.  «تبیین مسئله، طراحی، عمل، بازاندیشی و یادگیری»گانه تأکید دارد و بر شامل مراحل پنج« کارگزاران آموزشی
س کند. درزشی را فراهم میآموهای یادگیری جمعی و تبادل تجربهپژوهش مشارکتی معلمان در کالس درس، فرصت

های پژوهش عملی در کالس درس است. در این رویکرد معلمان با مشارکت هم و همکاری مدیران پژوهی از شیوه
ا هپردازند که برای آنهای پژوهشی به شناسایی مسائلی میگیری از روشو معاونان در چارچوب کار گروهی و با بهره

های بهتر و سودمندتری برای تدریس و اندیشی، همدلی و همکاری، راهبا هم هاآید. آندر کالس درس پیش می
ش کنند. در این روورزی آنان پیدا میآموزان و پرورش توان اندیشهمدیریت کالس و یادگیری بهتر و بیشتر دانش

ا محک دانش و تجربه ها را بگذارند و اثربخشی آنهای پژوهشی گروه را در کالس درس به آزمایش میمعلمان، یافته
آموزان، پایش، بازنگری و بازسازی منظور بارور کردن اندیشه و افزایش یادگیری دانشسنجند و عملکرد خود را بهمی
 اشاره کرد.  74-23توان به مواردی به شرح جدول پژوهی میکنند. از اهداف روش درسمی

 پژوهی. اهداف روش درس00-29جدول 
 اهداف ردیف

 کردن فرایند آموزش و یادگیری با مشارکت معلمان، کارکنان و دانش آموزان پربار 7
 های یادگیریهای علمی و نظریهگیری از روشهمدلی، همفکری و همکاری معلمان و کارکنان در بهره 2
 انآموزورزی دانشهای آموزشی و یادگیری معلمان و پرورش اندیشهافزایی و بهبود پیوسته تواناییدانش 9
 تحول نقش معلمان با گذر از نقش آموزشگر به یادگیرندگانی پویا 4
دگرگونی جایگاه مدرسه از جایی برای آموزش به موقعیتی برای پژوهش و یادگیری و فضایی که در آن کارکنان و دانش آموزان از هم و با  5

 آزمایند.هم آموختن را می
 نای معلماتوانمندسازی و توسعه دانش حرفه 6

گیرند و با به اشتراک های خود و همکاران را بر عهده میتوانایی در درس پژوهی معلمان مسئولیت ارتقای دانش و      
کنند. درس ای را با هم طی میها و دانش خود و همکاری در مراحل اجرای مسیر موفقیت و رشد حرفهگذاشتن تجربه

 است.  75-23پژوهی شامل مراحلی به شرح جدول 
 پژوهی. مراحل درس05-29جدول 

 توضیح مراحل ردیف
یابی درس پژوهی یا زمینه 7

 بندی مسائلاولویت
-مدیر قبل از آغاز سال تحصیلی با تشکیل شورای آموزگاران گروه پژوهشی به بررسی نتایج عملکرد دانش

 پردازد.آموزان، نیازهای آموزشی معلمان، انتظارات و اهداف سازمانی دوره می
های مختلف به ترتیب اولویت های پژوهشی در پایهآمده زیرگروهدستها و نتایج بهبر اساس تحلیل داده تشکیل گروه پژوهشی 2

 شود.تشکیل می
تشخیص مسئله و تعیین  9

 هدف
باشد حل نسادگی قابلای که بهفاصله میان وضع موجود و مطلوب یا موانع رسیدن به هدف و انتخاب مسئله

 کننده، روشن و دارای ارزش پژوهش باشد.  ل انتخاب آن قانعو دالی
های آوری اطالعات با تأکید بر روش تدریس حل مسئله، روشپس از جمع یا تدوین طرح درس پژوهشی طراحی آموزشی  4

 های همیار و تهیه پروژهتدریس پژوهش محور، روش



 

 

 ۸۲۶ مرجع پژوهش

تدریس و مشاهده اجرای  5
 طرح درس پژوهشی

طرح درس و تعیین تاریخ اجرا و اجراکننده، یکی از معلمان طرح درس پژوهشی را در کالس پس از تکمیل 
کند و اعضای دیگر به مشاهده دقیق کالس درس، فرایند تدریس خود با حضور دیگر اعضای گروه تدریس می

 و فیلم تهیهدارند و یک نفر عکس پردازند و از چگونگی آن یادداشت بر میآموزان میهای دانشو فعالیت
 آموزان در کانون توجه است. کند. یادگیری دانشمی

بازاندیشی فرایند تدریس  6
اول و اصالح طرح درس 

 پژوهشی

ا بهبود دهند. ردهند تا فرایند کار را بررسی کنند و آنبالفاصله پس از تدریس، اعضای گروه تشکیل جلسه می
د و کنباره طرح درس پژوهشی و چگونگی اجرا بیان مینخست معلم تدریس کننده نظر انتقادی خود را در

ها محور توجه به دهند. در این بررسیپس از او دیگر اعضا درباره طرح درس و چگونگی تدریس نظر می
 .آموزان و میزان یادگیری آنان استرفتار و عملکرد و واکنش و نظر دانش

تجدیدنظر در طرح درس  1
 پژوهشی و اصالح آن

یزی رشود و برنامهها، طرح درس پژوهشی برای اجرای مرحله بعد بازبینی و بازسازی میان بررسیپس از پای
گیرد تا زمینه مشارکت معلمان برای اجرای دوباره طرح درس در کالس دیگر و توسط معلم دیگر صورت می

 دیگر فراهم شود. 
اجرای طرح درس  8

پژوهشی ویرایش شده 
 در کالسی دیگر

یکی دیگر از معلمان عضو گروه مانند اجرای قبل و با حضور و مشاهده همکاران دیگر همراه با اجرا توسط 
 نظران استفاده کرد. توان از حضور مهمانان و صاحببرداری. در این مرحله نیز میبرداری و فیلمیادداشت

بازاندیشی فرآیند آموزش  3
و اصالح طرح درس 

 پژوهشی

موزان آمیهمانان در پایان تدریس در نشستی به بررسی فرایند تدریس مسائل دانشبار دیگر گروه به همراهی 
ند. کپردازد و طرح درس را دوباره ویرایش و شرایط یادگیری را بازنگری میو چگونگی مدیریت کالس می

ا و ضدر این مرحله نیز معلم تدریس کننده آغازگر گفتگوهای بازتابی و انتقادی است و پس از او دیگر اع
شود تا در بازسازی طرح کنند. در این مرحله نیز نظر دانش آموزان مطرح میمیهمانان نقدهای خود را بیان می

 موردتوجه قرار گیرد. 
ارزیابی پروژه درس  71

 پژوهی و بازتاب نتایج
ر گروه بیشت شود. این کار به یادگیریپس از اجرای مراحل، کل فرایند درس پژوهی ازآغازتاپایان ارزیابی می

 ای کمک شایانی خواهد کرد.ها و دانش حرفهها و ساختن فرضیهو آموختن از دانش و تجربه
های گوناگونی مانند گزارش نوشتاری با ساختار روایی و بر پایه زمان رویداد یا قالب مقاله و چاپ در از راه تهیه و انتشار گزارش  77

 هامجالت و سایت

آموزان و معلمان باشد. در این ژوهی با بررسی نیازها و بر پایه اطالعات حاصل از عملکرد دانشالزم است درس پ     
یر کتب ها است. تغیآموزان و مشکالت یادگیری آنمسیر تأکید بر شناخت صحیح یا مبتنی بر پژوهش نتایج دانش

ابقه پژوهی همه افراد از معلم باسگروه درستواند دلیل مناسبی برای انتخاب پایه و درس باشد. در درسی و پایه نیز می
 ساله تا معلمان مجرب نسبت به هم و تبادل دانش و تجربه متعهد هستند. یک
هی پژوها انتخاب شدند، گروه درسها و درسکه پایهروش تعیین اعضای اصلی گروه بسیار مهم است. پس از آن     

که  شود در مدارسیشود. پیشنهاد میپایه تشکیل میاز معلمان هم با حضور مدیر یا معاون آموزشی و سه تا شش نفر
پایه تشکیل شود. اینان اعضای نفر از معلمان هم 4تا  9کنند، گروه با حضور پژوهی را اجرا میبرای اولین بار درس

 صورت گیردپژوهی در آن ای که قرار است درسکه تنها یک معلم در پایهشوند. درصورتیاصلی گروه محسوب می
توان از معلم همان پایه از مدرسه دیگر دعوت به همکاری کرد. مدیر مدرسه برای در مدرسه حضورداشته باشد، می

ها ناچار است زمان زیادی های آنان و شرکت در جلسهپژوهی و حمایت از فعالیتهای درسمدیریت اثربخش گروه
شود. مدیر زمان در مدرسه توصیه نمیطور همپژوهی بهدرسهای متعدد همین دلیل تشکیل گروهصرف کند. به را

ها را قطع کند. ها را به معاون آموزشی خود واگذار کند اما نباید ارتباط خود با گروهتواند اداره برخی گروهمدرسه می
ِر ناخت موانع سرو شایسته است مدیر مدرسه برای شها به حمایت مدیر نیاز بیشتری دارند ازایندر آغاز کار، گروه
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س
ها حضوری پویا داشته باشد. روشن است که ها و دلگرم ساختن همکاران، در نشستگروه و برطرف کردن آن راه

 فزاید.اکند و بر انگیزه آنان میتر میتر و دلگرمها و پشتیبانی از گروه، آنان را به اهمیت کار آگاهحضور مدیر در جلسه
ها و دانش آنان توجه داشت و بر اساس نیازهای گروه از کسانی دعوت کرد که تواناییدر دعوت افراد باید به       

های گروه را افزایش دهد. حضور افراد در گروه باید باعالقه و بدون اجبار باشد. بهتر است اجرای حضورشان توانایی
 پژوهی مسلط باشد. درس درس پژوهی با نظارت راهنمای درس پژوهی باشد یعنی فردی که بر مفاهیم و فرایند

عنوان حامیان گروه دعوت کند. ازجمله های هدایت درس پژوهی بهنظران در زمینهتواند از صاحبهر گروه می     
 اشاره کرد. « جشنواره تدریس و امثال آنیا  استانی ،درس پژوهان برگزیده کشوری»توان به این افراد می

ضای گروه کار میان اعنی و فرمایشی نیست بلکه ضرورتی مبتنی بر تقسیمپژوهی کاری تزییمشارکت در درس     
ها و وظایف اعضای ترین نقشاست. اعضای گروه باید در مورد هنجارها و قواعد کلی اداره گروه توافق کنند. مهم

 مرور کرد.  76-23توان در جدول گروه را می
 ها و وظایف اعضای گروه ترین نقش. مهم06-29جدول 

 هاوظایف و نقش اعضا ردیف
پژوهی با حضوری همگام با دیگر اعضا در همه مراحل )اغلب مدیر وظیفه رهبری گروه و مدیریت فرایند درس مدیر گروه 7

 مدرسه یا معاون آموزشی(
ی پیگیر ها وریزی برگزاری جلسات با هماهنگی مدیر، حضوروغیاب اعضا، تهیه ملزومات جلسهوظیفه برنامه دبیر گروه 2

 ها )اغلب معاون آموزشی یا یکی از اعضا(جلسهمصوبات و تهیه و نگهداری صورت
آموزان و تدریس معلمان وظیفه تهیه طرح درس و تدریس با همکاری اعضای دیگر گروه با نظارت بر کار دانش معلمان 9

 و نوشتن گزارش پژوهشی با کمک دیگر اعضا 
ندی ممند و ... برای بهرهشوند مانند اولیا، معلمان عالقهختلف برای حضور در گروه دعوت میکسانی که به دالیل م میهمانان 4

 گروه ازنظرهای آنان 
های پژوهی مانند کارشناسان روشافراد برخوردار از نوعی مهارت یا دانش موردنیاز گروه برای اجرای درس نظراعضای صاحب 5

 پژوهیتدریس یا فرآیند درس
ها استفاده شود و شاهدی برای رشد ها از آنکند تا در بررسیهای گروه، فیلم و عکس تهیه مییک نفر از فعالیت از گروهمستندس 6

 گروه باشد )با شکلی ساده و به کمک یک تلفن همراه(

 آشنایی» ،«توانایی انجام کار گروهی»های زیادی ازجمله هر گروه برای اجرای اثربخش وظایف خود به توانمندی     
توانمندی در مشاهده »، «های نوین تدریسنوشتن طرح درس بر پایه روش»، «پژوهیهای پژوهشی و درسبا مهارت

تواند برای حل چهار گونه مسئله به پژوهی مینیاز دارد. درس« هامهارت ارزیابی از فعالیت»و « فعال و ثبت مشاهدات
 ریزی و اجرا شود. برنامه 71-23شرح جدول 

 
 
 
 
 
 



 

 

 ۸۲۴ مرجع پژوهش

 پژوهی  . انواع مسائل موردتوجه در درس01-29جدول 
 توضیح مسئله ردیف

ر تیادگیری بیشتر و عمیق 7
 آموزاندانش

وتحلیل اند و تجزیههایی که از نتایج عملکرد دانش آموزان به دست آوردهاعضای گروه بر اساس داده
 ترینن دشوار است را روشن و سپس مهمها برای دانش آموزاهای کتاب درسی، مفاهیمی که درک آنفصل

 کنند.ها را برای اجرای درس پژوهی انتخاب میآن
 دانش و مهارت درباره موضوع و مفهوم درسی و چگونگی تدریس آن  نیاز برخی معلمان عضو گروه به ای اعضارشد حرفه 2
طراحی اجرای بهتر مفاهیم  9

 های درسی جدیدو برنامه
 ها های درسی و چگونگی رویارویی با آنها و کتابمهچالش تغییرات برنا

ابتکار و طرح نو برای اجرا مانند اجرای یک روش تدریس جدید یا اجرای شیوه جدیدی از مدیریت کالس  های ابتکاریطرح 4
 ها های ارزیابی دانش آموزان و برای ویرایش و صیقل آنیا روش

شود. این طرح درس مانند طرح ب کرده است طرح درس پژوهشی تهیه میای که گروه انتخابرای حل مسئله      
برآمده از مشارکت و کار »های معمولی نیست. در درس پژوهی، طرح درس بایستی پنج ویژگی مهم شامل درس

بتنی م»، «های موفق معلمانو تجربه بر پایه پژوهش»، «در جهت یادگیری بیشتر و رفع نیازهای دانش آموزان»، «گروهی
وظیفه  باشد. « با جزئیات»و « متمرکز بر مفاهیم محدود درسی»، «آموزانهای تفکر پیشرفته دانشبر تقویت مهارت

های الزم برای تهیه طرح درس پژوهشی را فراهم آورد. این طرح درس باید در دستور کارگروه گروه آن است که داده
 ان دهد.خوبی نشها را بههیم مرتبط با مسئله و چگونگی تدریس آنها و دانش عملی گروه در زمینه مفاپژوهش باشد و

های علمی و پژوهشی برای پرهیز از هدف از گردآوری اطالعات طراحی آموزشی در چارچوب یافته      
روش تدریس »، «مسئله و موضوع درسی»های مورد است. برای این منظور اطالعات در زمینهوخطاهای بیآزمون

های ارزشیابی برای موضوع روش»، «شده و مدیریت فرایند یادگیری دانش آموزانموضوع درسی انتخاب متناسب با
آموزان از طریق های دانشهای پرورش مهارتمطالعه پیرامون روش»، «های موردنیازابزارها و فناوری»، «شدهانتخاب

شود. گروه با توافق یکدیگر آوری میجمع« انآموزهای دانشویژگی»و « های کالسی و نوع تکالیفتدریس، فعالیت
نظران تدریس، تهیه ملزومات، دعوت از صاحب»توان به کارهایی چون کنند که ازجمله میکارها را میان خود تقسیم می

نظران بر عهده تمامی ها و کسب تجربه و اطالعات از صاحبها، منابع پژوهشاشاره کرد. مطالعه کتاب« و امثال آن
 ی گروه است.اعضا
ای ساده، اثربخش و خالقانه طراحی شود. این طرح باید قابل گونهآوری اطالعات باید طرح درس بهپس از جمع     

تکرار برای بارهای بعد و کسانی باشد که در جریان کار قرار دارند. طرح درسی بدون پشتوانه پژوهشی اغلب به هدف 
آموزان شود. ورزی دانشهای اندیشهش است که موجب تقویت مهارترسد. طرح درس پژوهشی هنگامی باارزنمی

طرح درس پژوهشی نقشه راه گروه است، بنابراین باید با دقت و ذکر جزئیات کامل تهیه شود. طرح درس پژوهشی 
برای یک جلسه درسی تهیه و زمان تدریس با توجه به موضوع درس و محتوای آموزشی تنظیم شود. برای تدوین 

شود. اگرچه عناصر مشترک در درس بر اساس رویکردهای آموزش و یادگیری از الگوهای مختلفی استفاده میطرح 
گونه که برای طرح درس هایی در سطح جزییات وجود دارد. همانها یکسان است اما تفاوتتر طرح درسبیش

یزی رآموزان نیز باید برنامهی دانشهاگیرد، برای مشاهده فرایند تدریس و فعالیتریزی صورت میپژوهشی برنامه
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س
ای برای ثبت مشاهدات طراحی شود تا اعضا بدانند چه چیزی را بایستی مشاهده و ثبت کنند. شود. خوب است برگه

 آموزان تهیه شود. هایی برای ثبت مشاهدات از تدریس معلم، رفتارها و عملکرد دانشبنابراین کاربرگ
وزیاد کردن دانش آموزان اید شرایط کالس واقعی و تدریس بدون دستکاری و کمدر اجرای طرح درس پژوهشی ب   

ت ها گذاشت تا کار نظارباشد. قبل از اجرا باید به تعداد اعضای گروه طرح درس پژوهشی را تهیه کرد و در اختیار آن
موزان آاعضا را با دانش تر شود. قبل از اجرای طرح درس پژوهشی معلم باید هدف گروه و علت حضوربر تدریس عینی

از قبل درباره  شود که دانش آموزان آمادگی حضور دیگران را داشته باشند. بایددر میان بگذارد. این موضوع سبب می
یک از اعضا نباید در فرایند تدریس دخالت محل استقرار اعضای گروه در کالس تصمیم گرفت. هنگام تدریس هیچ

 ها و توجه گروه باشدریزیآموزان باید محور برنامهت رویدادها است. یادگیری دانشکنند. وظیفه اعضا مشاهده و ثب
های آنان اهمیت بسیار دارد. ارزیابی در آموزان و آگاهی یافتن ازنظر و سلیقههای دانشرو ارزیابی از آموختهازاین

 پذیرد. می آموزان صورتازآن، بیشتر از راه گفتگوی مستقیم با دانشهنگام تدریس و پس
پس از اجرای طرح درس پژوهشی جلسه ارزیابی با حضور اعضا و اعالم نظر اولیه معلم تدریس کننده و در ادامه      

بازخوردها و نقدهای اعضای گروه بامتانت و ارائه بازخورد به طرح و معلم تدریس کننده  شود.سایر اعضا برگزار می
عنوان کشف شده بههای مطرحای است. کاستیبه یادگیری و رشد حرفهاست. هدف از نقد و دادن بازخورد کمک 

ده های مشاههای اعضا و کاربرگها باید بر پایه یادداشتهایی برای آموختن و رشد گروه خواهد بود. بررسیفرصت
و  وزانآمهای دانشکالس درس یا فیلم تدریس باشد. در بازسازی شرایط یادگیری و طرح درس، باید به خواسته

نظرهای آنان توجه کرد. بر اساس این نظرات طرح درس پژوهشی بازنگری و اصالح و توسط معلم دیگری از اعضا 
اشد. آمیز و بدون نیازی به تدریس سوم بای موفقیتگونهریزی باید تالش شود که تدریس بههنگام برنامه شود.اجرا می

 باید همه تالش خود را به کار گیرد تا تدریسی موفق ارائه دهد برای تدریس بار دوم و در حضور میهمانان، گروه

های دیگران آشنا شوند و کار خود را بهبود دهند. اگر در مرتبه دوم کند تا با دیدگاهحضور میهمانان به گروه کمک می
 توان فرایند را ادامه داد. به نتیجه نرسید می

است در نشستی هرکدام از اعضای گروه به چیزهایی که از مشارکت با در ارزیابی کل فرایند و نهایی کار الزم      
 هایها و آموختهها را با دیگر اعضا در میان بگذارد و احساسات و عواطف و برداشتاند بپردازد و آندیگران آموخته

دن تواند با پرسییخود از کار با گروه و پروژه درس پژوهی را شرح دهد. مدیر گروه با فراهم آوردن فضایی صمیمی م
 از همکاران بخواهد« هاتصمیم اجرایی کننده آموخته»و « برانگیز کارموارد تأمل»، «های حاصلایده»هایی درباره پرسش

ها و مشکالت اجرایی پیش رو تا نظرها و احساسات خود را برای گروه شرح دهند. در این نشست محدودیت
ها و نیازکه در سال آینده برنامه را از چه زمانی باید آغاز کرد؟ چه پیشاین گیرد. مسائلی مانندموردبررسی قرار می

در این  شود.ها مطرح میتجهیزاتی برای اجرا در سال بعد نیاز است؟ و در ادامه پیشنهادهایی برای برطرف کردن آن
رده و با نهایت احترام پپردازد و الزم است بیپژوهی میهای پروژه درسها و ضعفنشست گروه به بررسی قوت

مسائل طرح شوند. تهیه گزارش، عکس و فیلم از این جلسه مانند بقیه مراحل ضروری است. دعوت از حامیان که 
کل  پژوهی مانند یکاند مفید است. توجه داشته باشید که در این بازنگری، پروژه درسگروه را تا پایان همراهی کرده
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-ریزی درسای برای برنامهگیرد. دستاوردهای این نشست مقدمهاجزا صورت نمیشود و تمرکز بر روی ارزیابی می

 های آینده است. پژوهی
ا نوشت ها رها با توجه به نیاز آنتوان در انواع قالبدر پایان کار نوشتن گزارش پژوهش نیز بسیار مهم  است و می     

 ا(.تشیراز، بی 4وپرورش ناحیه و منتشر کرد )مدیریت آموزش
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

پژوهش در عملیات یا  
 31 تحقیق در عملیات

 هدف کلی: آشنایی با روش پژوهش در عملیات  

 اهداف یادگیری
  آشنایی با مبانی روش پژوهش در عملیات 
 گیری پژوهش در عملیاتشنایی با مالحظات نمونهآ 

 های پژوهش در عملیاتآوری دادهآشنایی با مالحظات جمع  

 های پژوهش در عملیات آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۵۱۲ مرجع پژوهش

 مقدمه

ری یاد گیمنظور تصمیموتحلیل ریاضی و علمی یک فرایند یا عملیات بهعنوان تجزیهبه« پژوهش در عملیات»از   
 شود. شود. در این فصل به معرفی روش پژوهش در عملیات و چگونگی اجرای آن پرداخته میمی
 

 ات. مفهوم پژوهش در عملی41-0
و در خالل جنگ جهانی دوم، ارتش انگلستان از گروهی از دانشمندان خواست تا درباره مسائل تاکتیکی،  7347در سال 

استراتژیک و مؤثرترین روش استفاده از منابع محدود نظامی پژوهش کنند. ازجمله مسائل موردپژوهش، مطالعه کارایی 
 «پژوهش در عملیات»عنوان اولین شکل رسمی از این گروه علمی بهشده بود. های جدید و رادارهای اختراعافکنبمب

نیز به مناسبت پرداختن این گروه به پژوهش در مورد عملیات نظامی بود. « پژوهش در عملیات»شده است. نام معرفی
 کا شد ومتحده آمریاگر آغازگر این روش انگلستان بود ولی خیلی زود رهبری این رشته در حال رشد از آن ایاالت

عنوان روش سیمپلکس نام گرفت که در نخستین روش ریاضی مورداستفاده و موردپذیرش عموم در این روش، به
  توسط ریاضیدان آمریکایی جورج دانتزیک به وجود آمد.  7341سال 

حقیق ت»است که در منابع مختلف به اسامی  Operations Research (OR)ترجمه « پژوهش در عملیات»عبارت       
 Operationalشده است. مفهوم دیگری هم بنام پژوهش عملیاتی معادلنیز ترجمه« تحقیق در عملیات»، «عملیات

Research ماتی برای خواننده ایجاد کند. در جامعه ظاهر متفاوت ممکن است ابهاوجود دارد. وجود چند عبارت به
در  شود. طوری کهاستفاده می« پژوهش عملیاتی»و « اتتحقیق در عملی»علمی و دانشگاهی ایران بیشتر دو عبارت 

ه های مربوط بو در رشته« تحقیق در عملیات»عنوان درس یا حتی گرایش به« مهندسی صنایع و ریاضی»های رشته
ورت صشود. دو عبارت تحقیق در عملیات و پژوهش عملیاتی بهدیده می« پژوهش عملیاتی»مدیریت اغلب با عنوان 

، تاریخی»های همان نقش صفتی است که واژه« پژوهش عملیاتی»روند. واژه عملیاتی در عبارت کار می مترادف به
پژوهش  عنوان یک نوع روشدارند و آن را بهبر عهده« تاریخی، پیمایشی و تطبیقی»های در پژوهش« پیمایشی و تطبیقی

شوند یبا تحقیق در عملیات مقایسه م« گیریصمیمتحلیل سیستم، علوم مدیریت و ت»کند. البته در مواردی معرفی می
شود برخی آن را چیزی بیش از یک روش پژوهش بدانند.  برخی کارشناسان اعتقاددارند که عبارت و این باعث می

 (. 7984است )امیدوار، « پژوهش عملیاتی»تر از عبارت مناسب« تحقیق در عملیات»یا همان « پژوهش در عملیات»
پژوهش در »های تخصصی توسط انجمن« پژوهش در عملیات»ط دهه پنجاه به بعد تعاریف متعددی از از اواس     

رین تفهمترین و قابلشده است اما هنوز تعریف واحدی از آن وجود ندارد. اما شاید سادهارائه« نویسندگان»و « عملیات
ها و ابزارهای ریاضی به همراه نگرشی ی از فنامجموعه»( باشد که آن را 7318باخ و جرج )تعریف مربوط به دالن

نوان عتواند بهکنند. درمجموع این روش میمعرفی می« های مختلفسیستمی برای حل مسائل تصمیم عملی در حوزه
اربردی های کگیری تعریف شود که رویکرد آن پشتیبانی از حل مسائل واقعی در حوزهرویکردی علمی برای تصمیم

پژوهش »(. هدف 7331، 7وین؛ الس و روزن7984است )امیدوار، « سازی ریاضی و کامپیوتریمدل»ده از متنوع با استفا

                                                           
1.  Luss and Rossenwein 



  

 

 

 پژوهش در عملیات ۵۱۵

س
های شامل انسان، ماشین، مواد، انرژی، اطالعات و عملیات سیستم»، «عملیاتی»توان در حل مسائل را می« در عملیات

یا وظیفه مستقل در ارتباط با امور مختلف ای از چند عمل مجموعه« عملیات»خالصه کرد. « گیریتصمیم»و « پول
 (. 7388، 7دهند )ساعتیتر انجام میاست که در ساختاری منسجم با هم، عملی در راستای اهداف بزرگ

  

 (OR). گستره پژوهش در عملیات 41-2 
هتر است. ری بگییافته برای کمک به تصمیمهای تحلیلی توسعهدانشی برای استفاده از روش (OR) تحقیق در عملیات

میم به مدیران در تحلیل شرایط پیچیده و اتخاذ تص« سازی ریاضیمدل»هایی نظیر تحقیق در عملیات با استفاده از روش
نی بیها و شرایط موجود، پیشهای پیچیده، در نظر گرفتن محدودیتمجموعه داده»کند. این روش بر بهتر کمک می

 تأکید دارد. « گیریها و ابزارهای تصمیمترین روشیری پیشرفتهکارگدقیق نتایج و ارزیابی ریسک و به
سازی، از ای از ریاضیات است که برای یافتن نقطه بهینه در مسائل بهینهرشتهای میانتحقیق در عملیات شاخه     

نوع  بهینه بر اساسکند. یافتن نقطه استفاده می« هاریزی ریاضی، آمار و طراحی الگوریتمبرنامه»هایی مانند گرایش
زی )مانند سود ساشود. مسائل تحقیق در عملیات بر بیشینهها استفاده میسازیمسئله مفاهیم مختلف دارد و در تصمیم

تفاده از سازی )مانند هزینه کمتر یا کاهش ریسک( با اسبیشتر، سرعت خط تولید باالتر یا پهنای باند بیشتر( یا کمینه
است که با زبان  ایارند. ایده اصلی تحقیق در عملیات یافتن بهترین پاسخ برای مسائل پیچیدهیک یا چند قید، تمرکز د

 شوند.سازی عملکرد یک سامانه میاند و باعث بهبود یا بهینهسازی شدهریاضی مدل
م های مقداری، تحلیل مقداری و علعلم مدیریت، روش»تحقیق در عملیات معمواًل در قالب عناوینی چون     

کند. گیری بهتر فراهم میرویکردی علمی برای حل مسائل مدیریتی و کمک به مدیران، جهت تصمیم« گیریتصمیم
های اند یا از سایر رشتهیافتهای از فنون ریاضی تأکید دارد که یا در حوزه علم مدیریت توسعهاین روش بر مجموعه

 های ریاضیات کاربردیاند. تحقیق در عملیات از زیرشاخههشدعلوم همانند ریاضی، تجربی، آمار و مهندسی اقتباس
گیرد. ریاضیات کاربردی به متخصصان امکان های کاربردی آن در مهندسی صنایع نیز موردتوجه قرار میاست و جنبه

ق یهای نظری تحقیق در عملیات را بررسی کرده و آن را گسترش دهند و توانایی ایجاد و توسعه تحقدهد تا جنبهمی
. ای از فنون ریاضی استدر عملیات را فراهم کنند. باید به خاطر داشت که تحقیق در عملیات چیزی بیش از مجموعه

تی کند. نگاه این روش به مسائل مدیریاین علم نیز همانند سایر علوم با مسائل و مشکالت به طریق منطقی برخورد می
در انواع  گیری بهتریافته، برای کمک به تصمیمای تحلیلی توسعههمند و منطقی با استفاده از روشیک نگاه نظام

 به تحلیل شرایط پیچیده و دستیابی مدیران« سازی ریاضیمدل»هایی مانند ها است. تحقیق در عملیات با روشسازمان
 (.7932کند )آذر، تر و بهبود سیستم کمک میهای مناسباجرایی به تصمیم

، سازی، آمار، نظریه گرافسازی ریاضی، بهینهمدل»شده توسط تحقیق در عملیات شامل دهابزارهای اصلی استفا     
یوند است. به دلیل ماهیت محاسباتی با علوم کامپیوتر پ« سازیگیری و شبیهها، نظریه صف، آنالیز تصمیمنظریه بازی

در  افزارهای تجاری تحقیقکند. نرماده میافزارها یا کدهای اختصاصی مربوط به آن استفگر اغلب از نرمدارد و تحلیل

                                                           
1. Saaty  



 

 

 ۵۱۸ مرجع پژوهش

ا افزارها و کدهای خود نوشته رشوند و قابلیت استفاده در نرمعملیات اغلب با عنوان ابزارهای حل مسئله شناخته می
 دارا هستند.

 

 «پژوهش در عملیات». مراحل اجرای 41-4
 7-91ها در شکل ترین آنکه یکی از رایج شده استبا مراحل مختلفی گزارش« پژوهش در عملیات»فرایند اجرای 

 شده است.  معرفی

 
 «پژوهش در عملیات». فرایند اجرای 0-41شکل 

 مرور کرد.  7-91توان با جزئیات در جدول شده را میمراحل معرفی     
 «پژوهش در عملیات». فرایند اجرای روش 0-41جدول 

 توضیح مراحل ردیف
شوند. مدیر باید با اوم در معرض مسائل و مشکالتی است که مانع رسیدن آن به اهداف خود میطور مدهر سیستم به مشاهده 7

 شناسی کرده و به تعریف مسئله دست یابد. ها آسیبمشاهده عوامل موجود و روابط بین آن
رد. تعریف نادرست مسئله در صورت ایجاد مسئله در سازمان، باید آن را با دقت و تمرکز بر همه جوانب تعریف ک بیان مسئله 2

 حل مناسب آن باشد. انگاری و نرسیدن به راهتواند موجب سادهمی
کل شتواند در قالب یکمدل در این روش، بیان خالصه و روشن از یک مسئله در دنیای واقعی و سازمانی است. مدل می ساختن مدل 9

های کننده توابع هدف و محدودیتابط ریاضی بیانای از رومدل شامل مجموعه ORیا نمودار باشد. اما اغلب در 
 موجود است. 

ها و فنون پژوهش در عملیات حل شود و جواب باید با استفاده از الگوریتم ORمسئله فرموله شده در قالب یک مدل  حل مدل 4
 شود. افزار استفاده میاز نرم ORدست آید. اغلب برای حل مسائل بهینه به

ل کند. البته مدیر باید نتایج حاصگیری بهتر مدیر ارائه میل از حل مدل، اطالعاتی را برای کمک به تصمیمجواب حاص اجرا 5
 از حل مدل را با تفکر و تعمق مدیریتی و ترکیب آن با نظر مشاوران مورداستفاده قرار دهد. 

 

 «پژوهش در عملیات»سازی در . مدل41-0
max هستند.  2-91شده در شکل صورت ارائهکلی بهدر حالت « پژوهش در عملیات»های مدل 𝑧 = 𝑓(𝑥1, … , 𝑥𝑛) 𝑠. 𝑡.  𝑔𝑖(𝑥1, … , 𝑥𝑛) ≤ 𝑏𝑖   ∀𝑖 = 1. . 𝑚 𝑥𝑖 ≥ 0 

 «پژوهش در عملیات»های . حالت کلی برای ارائه مدل2-41شکل 
م. دست آوریرا بهین یا کمترین مقدار آنخواهیم بیشترو مفهومی است که می« تابع هدف مسئله» f(x)در این شکل 

سازی زیان، کوتاه کردن زمان انجام کار، کاهش ضایعات، افزایش کیفیت حداکثرسازی سود، حداقل»در مسائل واقعی 
شوند. معادله نشان داده می« پژوهش در عملیات»های از مفاهیمی هستند که در قالب توابع هدف در مدل« و امثال آن

مشاهده لهتعریف مسئ ساختن مدل حل مدل اجرا
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س
i(x)<=biG ود که ای حداکثرسازی شگونهباشد و تابع هدف باید بهنیز بیانگر قیودی است که مسئله با آن مواجه می

 است.  «نیروی انسانی، منابع مالی، فیزیکی و امثال آن»های منابعی چون قیود هم برقرار باشند. قیود ناشی از محدودیت
به یک نمونه توجه کنید. برفرض اینکه یک « سازیایند مدلفر»و « پژوهش در عملیات»برای درک بهتر از مسائل      

 511یز کند؛ سود هر ماستفاده می« نیروی انسانی، چوب و چرم»تولیدکننده میز و صندلی برای تولید محصوالتش از 
رس تواحد است. منابع مورداستفاده برای تولید هر میز و صندلی و میزان کل منابع در دس 211واحد و سود هر صندلی 

 خواهد بود.  2-91به شرح جدول 
 «پژوهش در عملیات»سازی . منابع نمونه برای مدل2-41جدول 

 منابع در دسترس صندلی میز منابع الزم ردیف
 نفر ساعت 211 نفر ساعت 9 نفر ساعت 5 نیروی انسانی 7
 مترمربع 511 مترمربع 7 مترمربع 2 چوب 2
 ربعمترم 911 مترمربع 105 مترمربع 7 چرم 9
  711 511 سود 4

این تولیدکننده با توجه به محدودیت منابع موجود با این مسئله مواجه است که با تولید چند عدد میز و چند عدد      
ریزی تولید است که در تمام تواند حداکثرسازی سود را انجام دهد. این مسئله یک نمونه ساده از برنامهصندلی می

ائل سازی است و در مستولیدی مصداق دارد. تعیین ترکیب تولید بهینه موضوعی نیازمند مدل هایها و کارگاهکارخانه
 است.  9-91هایی به شرح جدول سازی مسئله مورداشاره دارای گامحل نیست. مدلصورت ذهنی قابلبا ابعاد واقعی به

 سازی برای نمونه کارگاه تولید میز و صندلیهای مدل. گام4-41جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 را برابر با تعداد صندلی تولیدشده  X2برابر با تعداد میز تولیدشده و  X1تعریف  تعریف متغیر تصمیم 7
است  Z=500X1+100X2ازآنجاکه هدف مسئله ماکزیمم کردن سود است لذا تابع سود در این مسئله برابر با  تعریف تابع هدف 2

 که باید حداکثرسازی شود.
ارائه تعریف به ازای هر منبع با توجه به محدودیت منابع در دسترس است. برای منبع نیروی انسانی قید  ودتعریف قی 9

5X1+3X2<=200 شده برای تولید میز و صندلی دهد کل نیروی انسانی استفادهشود که نشان میتعریف می
 شود. عریف میطور مشابه قیود مربوط به چوب و چرم نیز تباشد. به 211نباید بیشتر از 

-تعیین محدودیت 4

 های عالمتی
یعنی متغیرهای تصمیم چه نوع اعدادی با چه عالمتی هستند. متغیرهایی با  اعداد حقیقی، صحیح یا صفر و یک 

 شوند.در انواع کاربردها تعریف می
max شود: مدل ریاضی این مسئله به این شکل می ارائه مدل ریاضی 5 𝑧 = 500𝑋1 + 100𝑋2 5𝑋1 + 3𝑋2 ≤ 200 2𝑋1 + 𝑋2 ≤ 500 𝑋1 + 0.5𝑋2 ≤ 300 𝑋1 ≥ 0, 𝑋2 ≥ 0  
حل با الگوریتم سیمپلکس و قابل LPریزی خطی شده در جدول فوق، یک نمونه ساده از مدل برنامهمدل ارائه     

حل دستی با الگوریتم سیمپلکس قابل صورتراحتی و بهقید و به 9متغیر و  2است. هرچند مسئله مورداشاره دارای 
ای افزارهشود با نرمتر و گاهی دارای چند هزار قید و متغیر هستند که الزم میاست؛ اما مسائل واقعی بسیار بزرگ



 

 

 ۵۱۶ مرجع پژوهش

 ریزی ریاضیافزارهای حل مسائل برنامهترین نرمها پرداخته شود. برخی از مهمهای ریاضی آنتخصصی به حل مدل
 شده است. عرفیم 4-91در جدول 

 ریزی ریاضیافزارهای حل مسائل برنامهترین نرم. برخی از مهم0-41جدول 
 توضیح افزارنرم ردیف

7 WINQSB را در « پژوهش در عملیات»های استفاده برای دانشجویان که امکان اجرای انواع مدلافزاری ساده و قابلنرم
 کند. نویسی فراهم میبرنامهکاربردهای مختلف با روش ساده و بدون نیاز به 

2 LINDO  وLINGO های ریاضی را با افزار دارای زبان کد نویسی برای معرفی مدل ریاضی که مدلدو نرمsolver  های حل
ه با ریزی ریاضی به فرم بستهای برنامهها امکان نوشتن مدلکنند. رابط کاربری آنریزی ریاضی حل میبرنامه

 کند. افزار را فراهم میتابع هدف و قیود توسط خود نرمتشکیل ماتریس ضرایب 
9 GAMS افزاری قدرتمند و دارای رابط کاربری قوی برای تعریف مدل است که امکان استفاده از انواع نرمsolver 

عاد های با ابافزار دارای زبان کدنویسی مخصوصی است که نوشتن مدلکند. این نرمهای ریاضی را فراهم می
 کند.پذیر میگ را به فرم بسته امکانبزر

4 AIMMS های کاربری برای ورود که امکان ایجاد فرم« پژوهش در عملیات»افزارهای مربوط به ترین نرماز قوی
 کند.ها و نمایش نتایج را فراهم میاطالعات، اجرای مدل

 

 ریزی ریاضی. انواع مسائل برنامه41-5
های با متغیرهای حقیقی، صحیح یا صفر و یک ضی شامل چه نوع متغیرهایی هستند مدلهای ریابا توجه به اینکه مدل

ای هتعریف است. همچنین تابع هدف و قیود ممکن است خطی یا غیرخطی باشند که انواع مدلهای مختلط قابلیا مدل
 دهند. ریزی غیرخطی را شکل میریزی خطی و برنامهبرنامه

 ریاضی سازی . کاربردهای مدل41-6
 اشاره کرد.  5-91توان به مواردی به شرح جدول سازی ریاضی میازجمله کاربردهای مدل

 سازی ریاضی برای پژوهش در عملیات. انواع کاربردهای مدل5-41جدول 
 توضیح انواع ردیف

شوند ف میمحدودیت منابع در دسترس تعری منظور تعیین ترکیب بهینه تولید با توجه بهریزی تولید بههای برنامهمدل ریزی تولیدبرنامه 7
 ای که سود حاصل از تولید محصوالت حداکثر شود.گونهبه

ریزی برنامه 2
 ونقلحمل

 ویژه زمانها بههای تقاضا مانند فروشگاهکننده مانند کارخانه به محلونقل کاالها از مبادی عرضهسازی حملبهینه
ونقل)کامیون، وانت و امثال آن( با توجه به میزان این انتخاب نوع ناوگان حملمحدود بودن عرضه و تقاضا است. بنابر

 گیرد.تقاضای از مبدأ تا مقصد با رویکرد حداقل سازی هزینه حمل موردتوجه قرار می
و « ات در دانشگاهبندی امتحانزمان»و « ها، متروحرکت قطارها، هواپیما»بندی در اموری مانند سازی زمانبهینه بندی بهینهزمان 9

ا هاست. در این مسائل برنامه زمانی فعالیت« های کاری بر اساس تراکم مراجعین در ساعات مختلفبندی نوبتزمان»
 با تأکید بر انجام کارها در کمترین زمان ممکن بدون اتالف وقت و بدون تداخل خواهد بود. 

تخصیص بهینه  4
 منابع

از سازمان به واحدها یا شعب خود « بودجه، نیروی انسانی، تجهیزات و امثال آن»سازی تخصیص منابعی مانند بهینه
 ها است.شده از آنبا حداکثرسازی ارزش کلی کسب

ریزی برنامه 5
 کالسی

ای کالسی در هسازی برنامهمنظور بهینهبا یک دسته از قیود به« دانشجو، کالس، استاد و درس»های تعیین بهینه مؤلفه
زمان زمان در دو کالس یا یک دانشجو همآموزشی است. برای نمونه ممانعت از مواردی که یک استاد هم هاینظام

نشده باشد و  ظرفیت کالس با تعداد زمان دو درس تعریفدر دو کالس درس نداشته باشد و یا در یک کالس هم
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س
ا و هانند کاهش زمان بین تشکیل کالساالجرا و قیودی مها قیود الزمدانشجویان درس مطابقت داشته باشد. این

 ساز هستند. نبودن، قیود بهینه ها برای خالیاستفاده بهینه از ظرفیت کالس
دلی دنبال مهای فوالدی یا پارچه در ابعاد مختلف بهسازی برش ورقهای صنعتی، برای بهینهدر بسیاری از برش برش بهینه 6

 ها چگونه چیده و برش داده شوند تا ضایعات برش حداقل باشد. هها یا پارچهستیم که نشان دهد تا ورق
سنجش کارایی  1

 واحدهای صف
ها برای ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی های تحلیل پوششی دادهریزی خطی با عنوان مدلهای برنامهاز مدل

صورت خروجی به ورودی هشود. کارایی بها مانند واحدهای استانی یا شعب استفاده میواحدهای صف سازمان
کند. از این روش برای سنجش های بیشتری تولید میهای کمتر، خروجیشود و واحد کاراتر، با ورودیتعریف می

 شود. بندی واحدهای صفی مانند شعب بانک، بیمه، واحد دانشگاهی و مدارس استفاده میکارایی و رتبه
سازی مسائل بهینه 8

-با ساختار شبکه

 ای

یین تع»کار رود. مسائلی مانند ای بهتواند برای حل بسیاری از مسائل دارای ساختار شبکهازی ریاضی میسمدل
ها و امثال خیابان سازی ترافیک درعبور از شبکه توزیع آب یا گاز، بهینهترین مسیر، تعیین بیشترین جریان قابلکوتاه

 ای هستند. سازی مسائل شبکهدست بهینهازاین« آن
تعیین جیره  3

 غذایی بهینه
دیگر  ها وها، چربیها، ویتامینپروتئین»سازی ریاضی برای تعیین جیره غذایی دام با حداقل نیاز روزانه دام به مدل

 ها و ترکیب جیره غذایی با کمترین هزینه در دامداری« مواد مغذی 
تعیین الگوی  71

 مناسب کشت
های منابع موجود و شرایط به چه میزان کاشته شود تا بر اساس محدودیتاینکه در چه استانی چه نوع محصولی و 

 دست آید. وهوایی، بیشترین محصول ممکن بهآب

سازی ریاضی است. درواقع هر جا که بخواهیم تصمیمی موارد مورداشاره بخش کوچکی از کاربردهای متنوع مدل     
سازی ریاضی کمک توان از مدلشمار اتخاذ کنیم، مییهای مختلف و در برخی مواقع ببهینه از بین گزینه

 (.7932)مهرگان، گرفت
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 روش پژوهش داده کاوی
31 

 کاوی  ف دانش و دادههدف کلی: آشنایی با روش کش

 اهداف یادگیری
 کاوی آشنایی با مفهوم روش داده 
 کاویگیری در روش دادهآشنایی با مالحظات نمونه 

 کاویها در روش دادهآوری دادهآشنایی با مالحظات جمع 

 کاوی های دادهآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۵۸۱ مرجع پژوهش

 مقدمه

ها اشاره دارد. در این فصل داده های اطالعاتی یا پایگاههای مخفی موجود در بانککاوی به کشف الگوها یا مدلداده
 اوی و فرایند اجرای آن پرداخته خواهد شد. کبه معرفی روش داده

 
 کاوی . آشنایی با مفهوم داده40-0

کاوی به شناخت امور مختلف ازجمله رفتار کاوی این است که آینده بسیار به گذشته شبیه است. دادهفلسفه داده
ر امور وش فضای حاکم بکند. این ربینی آینده با تقریب باال بر اساس آن کمک میوکار خود درگذشته و پیشکسب

            ترجمه عبارت« کاویداده»ای را فراهم خواهد کرد. بینانهگیری واقعموردبررسی را شفاف و زمینه تصمیم
«Data Mining » بها از حجم عظیم معادن داده است. یا استخراج اطالعات گران« کاویدن از معادن داده»و به معنای

نشان  Data Mining رود و درواقع عبارتکار میبه« استخراج از معدن»ی خود یعنی در معنای ضمن Mining کلمه
بهایی در کند و از ظاهر آن مشخص نیست چه عناصر گراندهد که حجم انبوه اطالعات مانند یک معدن عمل میمی

بها دست پیدا اصر گرانتوان به آن عنعمق این معدن وجود دارد. تنها با کندوکاو و استخراج این معدن است که می
 (.7931معرفی شده است )نشریه دایکه،  7-97کاوی در جدول های روش دادهترین ویژگیکرد. برخی از مهم

 کاویهای روش دادهترین ویژگی. مهم0-40جدول 
 هاویژگی ردیف

 یافته و پیچیده از علم آمار و دارای سازوکارهایی فراتر از علم آمار شاخه توسعه 7
 ها سازی از حجم انبوه دادهتأکید بر تحلیل و مدل 2
 های خودکار ها به کمک هوش مصنوعی و شیوهتأکید بر دستیابی به اطالعات پنهان و ارزشمند موجود در داده 9
 ها کشف خودکار الگوهای ناشناخته در درون داده 4
 های موجودکمک دادهحل مسئله به 5
 های مشابه هایی با ویژگیای از افراد، اشیاء یا موضوعات در طبقهمجموعه گروه کردنفرایند گروه 6
 های اطالعات و پایگاه داده برای تولید دانش استفاده از حداکثری از بانک 1

 هشدهای گردآوریهای داده، دادهها در پایگاهها و باالرفتن حجم آنکارشناسان اعتقاددارند درنتیجه افزایش داده      
شده است و درنتیجه « داده و اطالعات»اند. این امر باعث افزایش شکاف میان در مخازن داده به گورهای داده مبدل شده

 نیاز است. « هاهای طالیی از دادهشمش»به « گورهای داده»کاوی برای تبدیل مند ابزارهای دادهبه توسعه نظام
ازی سهای گردآوری و ذخیرههمراه با ظرفیت« داده»انفجاری تولید  و رشد« فناوری اطالعات»با پیشرفت سریع       

ی های علمروزه حجم عظیمی از دادهاند. همهگرفتههای تجاری شکلهای بسیار بزرگی برای تراکنشدادهها،  پایگاه آن
ها و اکتشاف ی تحلیلافزارهایی به خودکارسازها و نرمکاوی با روششوند. دادههای گوناگون تولید میدر زمینه

کاوی در گستره وسیعی ها در زمینه دادهپردازد. پژوهشهای بزرگ و پیچیده در راستای حل مسائل میمجموعه داده
 شود.  نبال می« هاسازی دادهآمار، علوم کامپیوتر، یادگیری ماشین، مدیریت پایگاه داده و بصری»از موضوعات شامل 
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س
کند. بشر از اطالعات و دانش برای گستره وسیعی از ها به اطالعات و دانش کمک میدادهکاوی به تبدیل داده      

کند. این یبینی قیمت سهام استفاده مبرداری و پیشها، کشف کالهکاربردها، از تحلیل بازار گرفته تا تشخیص بیماری
 بندی کرد. دسته 2-97توان در محورهایی به شرح جدول کاربردها را می

 کاوی . محورهای کاربردی داده2-40ل جدو
 محورها ردیف

 های ژنوم انسانی و دیگر رفتارها ها و رفتارهای انسانی با استفاده از دادهبینی خودکار گرایشپیش 7
 تر در حال و آینده های اثربخشکار برای اتخاذ تصمیموهای کسبتحلیل تراکنش 2
 بندی بر اساس اهداف خاص بندی و طبقهگروه های شخصی و پزشکی برایتحلیل داده 9
 های علمی برای رسیدن به نتایج و الگوهای جدید یا نوآورانه در امور خاص تحلیل داده 4
 ورانه در حوزه مربوطههای بهرهتحلیل انواع تصاویر و ویدئوهای نظارتی برای اتخاذ تصمیم 5
 مانند اطالعات بازی و بازیکنان برای کسب نتیجههای ورزشی های مربوط به رقابتتحلیل داده 6
 های پنهان ها و اسناد متنی برای کشف واقعیتهای برگرفته از گزارشتحلیل داده 1
 ها ها در فضای وب با هدف جذب مخاطب بیشتر و افزایش اثرگذاری بر آنتحلیل داده 8

 
 کاوی . فرایند اجرای داده40-2

 مرور کرد.  9-97توان در قالب فرایندی به شرح جدول عنوان یک روش پژوهش را میبه کاویفرایند اجرای داده
 کاوی. فرایند اجرای روش داده4-40جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 بیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش بر اساس بروز نقص یا مشکل در کار یا فرایندهای کاری طراحی پژوهش 7
 های داده مرتبط با موضوع اهانتخاب پایگ گیرینمونه 2
 های منتخب  های دادهها از پایگاهآوری دادهجمع هاآوری دادهجمع 9
 شده و رسیدن به الگوهای منطقی و مناسب برای رفع مسئلهآوریهای جمعکاوش درون داده هاتحلیل یافته 4
 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

 
 . طراحی پژوهش40-4

وبی خکاوی، گام نخست مواجهه با مشکل یا مسئله است. وقتی در فرایند اجرای کار، مسئله بهدر فرایند اجرای داده
شوند. در ادامه پژوهشگر باید مشخص کند که با چه نوع شناسایی شد؛ بر اساس آن اهداف و سؤاالت تنظیم می

ها به رفع مسئله یا بهبود فرایند کمک کرد. طراحی اثربخش سازی از دادههای الگومتوان با مکانیزهای مرتبطی میداده
 های بعدی کمک مؤثری خواهد کرد. پژوهش به تسهیل فرایند اجرا در گام

 
 گیری. مالحظات نمونه40-0

اه داده است. بنابراین در های اطالعاتی یا پایگهای حجیم یا انواع بانککاوی، استفاده از دادهمبنای کار در روش داده
این گام باید به شناسایی انواع پایگاه داده موجود و مرتبط با موضوع بررسی پرداخت. در این روش و در گام نخست، 
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شناسایی و بررسی امکان دسترسی به انواع پایگاه داده اثربخش در طراحی مدل برای رفع مسئله ایجادشده در فرایند 
 هد گرفت. کاری موردتوجه قرار خوا

 
 آوری داده. مالحظات جمع40-5

گیری های اطالعاتی یا پایگاه داده مشخص شده در مرحله نمونهها از انواع بانکآوری دادهدر این مرحله به جمع
 های در یک قالب کلی ساماندهی خواهند شد. پرداخته خواهد شد. در این مرحله داده

 
 ها. مالحظات تحلیل یافته40-6

های از داده« استخراج اطالعات و دانش»یا « کشف دانش از داده»کاوی همان گام له مهم از روش دادهاین مرح
داده، سازیهای خام، یکپارچهسازی دادهپاک»توان در چند گام اساسی ها را میشده است. فرایند تحلیل یافتهآوریجمع

 مرور کرد.  4-97به شرح جدول  7«ئه دانشانتخاب داده، تبدیل داده، کاوش داده، ارزیابی مدل و ارا
 کاوی ها یا فرایند بازگشتی در روش داده. مراحل تحلیل یافته0-40جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 2رفتهازدست های باارزشهای اضافی یا نامربوط )نویز یا نوفه( و داشتن تدبیری برای دادهحذف داده سازی دادهپاک 7
 هابرای امکان انتخاب هدفمند از میان آن« انبار داده»های منابع گوناگون در یک کپارچه کردن دادهی سازی دادهیکپارچه 2
 ها برای تحلیل های مرتبط از انبار دادهانتخاب داده انتخاب داده 9
 تحلیلشکلی قابلهای منتخب بههای منتخب یا تبدیل دادهاستانداردسازی داده تبدیل داده 4
 های استانداردشده های مهم و مبتنی بر روابط منطقی از درون دادهاستخراج مدل هکاوش داد 5
 « دقت، صحت، قابلیت تعمیم و دیگر موارد»های گوناگونی چون از جنبه ارزیابی مدل 6
 سازی با انواع نمودارهادرک به کاربر ازجمله بصریشده به شیوه قابلارائه دانش کشف ارائه دانش 1

 
 کاوی . فرایند تولید دانش از داده در فرایند داده0-40شکل 

                                                           
1.  Data Cleaning, Data Integration, Data Selection, Data Transformation, Data Mining, Pattern Evaluation and 
Knowledge Representation 
2.  Missing Values 



  

 

 

 کاویروش پژوهش داده ۵۸۵

س
های پایگاه داده، آمار، مصورسازی، الگوریتم، یادگیری سیستم»ها برای ساخت الگو یا مدل، از در گام کاوش داده
شکل کلی  توان انواع رویکردهای ایجاد الگو یا مدل را در دوشود. با این ابزارها میاستفاده می« ماشین و امثال آن

ندی، ببندی، خوشهطبقه»شناسایی کرد. چهار روش رایج در ایجاد مدل یا الگو به اسامی « بینانهپیش»و « توصیفی»
معرفی شده است  5-97در جدول « بینانهتوصیفی و پیش»در ذیل دو دسته اصلی  7«رگرسیون و کاوش قواعد وابستگی

 (.7981)غضنفری، علیزاده و تیمورپور، 
 کاوی. انواع رویکردهای ساخت مدل یا الگو در روش داده5-40جدول 

 هاروش انواع ردیف
 مشترک هایها با ویژگیها در قالب انواع طبقهسازی و تأکید بر توصیف فشرده از دادهبندی: خالصهالف( طبقه توصیفی 7

 های مشابهها با رویکرد مقداری و عددی در گروهبندی: تقسیم دادهب( خوشه
 بینی تغییرات یک متغیر از روی متغیر دیگر بینی: امکان پیشالف( رگرسیون یا پیش انهبینپیش 2

ر بین داهای معنیسازی وابستگی و ایجاد مدلی برای توصیف وابستگیب( کاوش قواعد وابستگی: یا مدل
 متغیرها 

ای و متخصصان وتحلیل و تفسیر نتایج به تحلیل گران حرفهکاوی بسیار دقیق است اما برای تجزیهبااینکه نتیجه داده     
کند، اما برای کاربر اهمیت و ارزش این الگوها ها کمک میکاوی به الگوهای مشخص و روابط آنماهر نیاز است. داده

ارها یا متغیرها تکاوی رابطه اتفاقی بین رفکند. تصمیماتی از این قبیل بر عهده خود کاربر است. همچنین دادهرا بیان نمی
 دهد. را تشخیص نمی

 

 بندی . ساخت مدل با رویکرد طبقه40-6-0
سازی هستند. برای نمونه یک پزشک پس از معاینه یک بندی قابل مدلصورت طبقهبخش اعظمی از دانش به

 هد. دم یا بیمار قرار میهای سالها، او را دریکی از طبقهگیریکننده، با مشاهده شرایط وی و انجام برخی اندازهمراجعه

 
 سازیبندی برای مدل. نظام طبقه2-40شکل 

رای نمونه وقتی سازی است. بسازی و شبیههای محاسباتی قابل پیادههمین فرایند، با استفاده از کامپیوتر و الگوریتم     
دهید، بسیاری از ن میهای خاصی به موضوعات یا محتواهای خاصی گرایش نشاشما در فضای مجازی و در پلتفرم

کنند تا موضوعات یا محتوای موردعالقه شما بندی کرده و تالش میهای اجتماعی شما را در گروه خاصی طبقهشبکه
های خاصی در فیسبوک یا اینستاگرام، در را در معرض انتخاب شما قرار دهند. برای نمونه با جستجوی کتاب یا فیلم

شده است. امروزه پیشنهادی بر اساس عالئق شما و دیگر افراد مشابه در طبقه شما تنظیمهای انتخابی صفحه اولیه گزینه
بندی و برای هر طبقه، پیشنهادهای خاص و کنند تا مشتریان را طبقهای تالش میهای شبکهها و نظاماغلب سازمان

                                                           
1.  Classification, Clustering, Regression and Association Rule Mining 



 

 

 ۵۸۸ مرجع پژوهش

ر ی خرید پیشنهاد کند، پس شما را دمربوط به آن طبقه داشته باشند. یعنی اگر آمازون به شما یک کتاب رمان را برا
 بندی کرده است. ، طبقه«مند به رمانیا عالقه« خوانرمان»طبقه افراد 

 

 بندی . ساخت مدل با رویکرد خوشه40-6-2
ها جاد دستهنسبت به ای« بندیبندی یا گروهبندی، دستهخوشه»بندی دارد. در روش بندی ارتباط نزدیکی با طبقهخوشه

ها شود. با این شکل دادهای مشخص اقدام میها در محدودها بر اساس مقدار داده و نزدیکی آن با سایر دادههیا گروه
واهند خ نمایش داده« های عددیگروه»و در قالب « گسسته»شکل صورت مقادیر پیوسته نخواهند بود بلکه بهدیگر به
با رویکرد  6-97به شرح جدول « یا مرزهای عددی در هر گروهمیانگین، میانه »توان با شناسایی ترتیب میاینشد. به

 به ایجاد الگوی خاص پرداخت.  « هموارسازی محلی»
 کاوی بندی بر اساس هموارسازی محلی در دادههای تحلیل الگوهای خوشه. انواع روش6-40جدول 

 توضیح انواع ردیف
 تأکید بر نمایش هر گروه با میانگین آن گروه  میانگین 7
 عنوان مرزهای آن گروه و نمایش گروه با مقادیر مرزیتعیین مقدار حداقل و حداکثر هر گروه به ایجاد مرز 2
 تأکید بر نمایش هر گروه با میانه آن گروه  میانه 9

وان تمیها نیستند را کدام از خوشههایی که در هیچشوند، دادهبندی میها در چند گروه یا خوشه تقسیموقتی داده     
 های پرت فرض کرد. داده
توان دو بر اساس قد به»بر « وزن به کیلوگرم»و با تقسیم « BMIشاخص توده بدنی یا »برای نمونه با فرمول ساده      

و « 25تا  21متناسب با نمرات »، «21الغر با نمرات کمتر از »توان افراد یک شهر را در سه گروه کلی می« واحد متر
توان الگوریتم محاسبه شاخص توده بدنی را به بندی کرد. برای این منظور میخوشه« 25ات بیشتر از چاق با نمر»

کننده قد و وزن در جامعه موردبررسی هر یک از افراد جامعه های اطالعاتی مشخصکامپیوتر داد و با استفاده از بانک
 در کامپیوتر و استفاده از بانک« بندیگوریتم خوشهال»را در یک خوشه یا گروه مشخص قرار داد. برای این منظور با 

قرار داد. « خوشه یا گروه چاق، متناسب یا الغر»ها را در سه توان آنافراد می« وزن و قد»های اطالعاتی دارای داده
، هحال، میان اعضای دو خوشگیرند، بیشترین شباهت را به یکدیگر دارند و درعینافرادی که در یک خوشه قرار می

 شدهکمترین شباهت )بیشترین اختالف( ممکن وجود دارد. برای انجام این عملیات، که نوعی از یادگیری غیر نظارت

شده از طبیعت مانند های الهام گرفتهها، مبتنی بر روشاند، که تعدادی از آنشدههای متعددی ارائهاست، الگوریتم
 هستند.  4-97های عصبی مصنوعی مانند شکل شبکه

 

 سازیبندی برای مدل. نظام خوشه4-40شکل 



  

 

 

 کاویروش پژوهش داده ۵۸۵

س
       بینی یا رگرسیون. ساخت مدل با الگوی پیش40-6-4

طبیق قابل ت« بهترین خط»توان با انطباق رگرسیونی در یک ویژگی خاص هموار کرد. رگرسیون خطی بر داده را می
تغیره خطی کار رود. رگرسیون چندمبینی دیگری بهشکه مقدار یکی بتواند برای پینحویبرای  دو متغیر تأکید دارد؛ به

 ها در یک سطح چندبعدی است. یافته رگرسیون خطی و دارای بیش از دو متغیر با امکان تطبیق دادهنیز توسعه
بندی، هدف از حل مسئله رسیدن به یک رابطه ریاضی، برای توصیف بندی و خوشهدر رگرسیون برخالف طبقه      

رابطه میان ساعت مراجعه به یک سایت، محل سکونت، سن، سرویس ایمیل مورداستفاده و مقدار »نند یک پدیده ما
 است. « شده توسط یک کاربرسفارش انجام

 
 سازیبینی یا رگرسیون برای مدل. الگوی پیش0-40شکل 

 

 سازی. کاوش قواعد وابستگی برای مدل40-6-0
کاوی هستند، که کاربردهای فراوانی را در هوش شده در دادهائل مطرحکاوش قواعد وابستگی نیز نوع دیگری از مس

های پیشنهادگر دارند. برای نمونه اگر یک فروشنده باتجربه، بگوید که اگر فردی نان و پنیر تجاری و طراحی سیستم
 کرده است که بر را در سبد سفارش خود داشته باشد، حتماً شیر را نیز انتخاب خواهد کرد، یک قاعده مهم را بیان

در  «نان، پنیر و شیر»توان در چیدمان فروشگاه، تاحدامکان های زیادی گرفت. مثالً میتوان تصمیممبنای آن، می
 تا(. ، بی4مجاورت یکدیگر باشند )تیک

 
 سازی. نظام کاوش قواعد وابستگی برای مدل5-40شکل 

 کاوی. ابزارهای داده40-1
توان در جدول ها را میکاوی روانه بازار شده است که برخی از آنهای دادهانجام پروژهافزارهای متعددی برای نرم
 مرور کرد.  97-1



 

 

 ۵۸۶ مرجع پژوهش

 کاوی های دادهافزارهای مورداستفاده برای پروژه. انواع نرم1-40جدول  
 توضیح انواع ردیف

7 Carrot2 بندی متن و نتایج جستجوپلتفرمی برای خوشه 
2 Chemicalize.org ک کاوشگر ساختمان شیمیایی و موتور جستجوی وبی 
9 ELKI های خارج ازهای تشخیص دادهای پیشرفته و روشیک پروژه تحقیقاتی دانشگاهی با تحلیل خوشه 

 شده است.محدوده که به زبان جاوا نوشته
4 GATE یک پردازشگر زبان بومی و ابزار مهندسی زبان 
5 IBM SPSS Modeler کاوی تولیدشده توسط دهافزار دانرمIBM 
6 Oracle Data Mining کاوی تولیدشده توسط شرکت اوراکلافزار دادهنرم 

1 Microsoft Analysis 
Services 

 کاوی تولیدشده توسط مایکروسافتافزار دادهنرم

 

 وکارکاوی در کسب. یک نمونه اجرای فرایند داده40-8
توان طی شش مرحله به شرح وکار را میکاوی در یک کسبه با کمک دادهبر اساس این رویکرد، فرایند حل مسئل

 مرور کرد. 8-97جدول 
 وکار  کاوی در کسب. فرایند اجرای داده8-40جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 کاوی وکار و طرح آن با متخصص دادهبروز مشکل یا نقص در کسب وکاردرک کسب 7
ت پردازد تا با توجه به حجم و کیفیوکار کارفرما میشده در کسبهای ثبتکاوی، به بررسی دادهمتخصص داده هابررسی و درک داده 2

 ها برای مواجهه با مسئله اقدام کند. داده
و  های پرتشناسایی و حذف داده»، «وکار کارفرمایکی کردن انبارهای متفاوت داده در کسب»با اقداماتی چون  هاسازی دادهآماده 9

 «ها متناسب با مسئلهتغییر فرمت داده»و « هاشتبا
 ها توسط متخصصسازی شده با توجه به متدهای متفاوت و انتخاب بهترین مدلهای آمادهسازی دادهمدل سازیمدل 4
ز ا ازنظر کارفرما و اطمینان از مؤثر بودن مدل و اگر مدل کمکی به حل مسئله نکند کل فرایند ارزیابی مدل ارزیابی مدل 5

 شود. مرحله یک تکرار می
 . شودهایی برای توسعه مدل نهایی برای حل مسئله ارائه میحلبخش بودن ارزیابی، راهدر صورت رضایت توسعه مدل نهایی 6

فتار سازی رشود که کار شبیهای نوشته میافزار رایانهاغلب برای سادگی تعامل کارفرما با مدل نهایی، یک نرم     
کار وتواند با واردکردن برخی پارامترهای کنونی از کسبار کارفرما را بر عهده دارد. با این شکل کارفرما میوککسب

 بینی کند. وکار خود را در آینده پیشخود، رفتار کارخانه و یا سودآوری کسب
 
 
 
 

 

 



 

 

روش پژوهش   
 32 تحلیل تماتیک )مضمونی(

 هدف کلی: آشنایی با روش تحلیل تماتیک   

 اهداف یادگیری
   آشنایی با مفهوم روش تحلیل تماتیک 
 گیری در تحلیل تماتیکآشنایی با مالحظات نمونه 

 در تحلیل تماتیک آوری دادهآشنایی با مالحظات جمع 

 ها در تحلیل تماتیک  ت تحلیل یافتهآشنایی با مالحظا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۵۸۴ مرجع پژوهش

 مقدمه

د های کیفی است که کاربرگزارش الگوهای موجود در داده تحلیل مضمون یا تماتیک، روشی برای شناخت، تحلیل و
نوع های پراکنده و متهای متنی است و دادهای دارد. این مسیر اجرای پژوهش کیفی فرایندی برای تحلیل دادهگسترده

داخته رکند. در این فصل به معرفی روش تحلیل تماتیک و چگونگی اجرای آن پهای غنی و تفصیلی تبدیل میرا به داده
 خواهد شد. 

 
 . مفهوم تحلیل تماتیک 42-0

های کیفی موجود در داده« شناخت، تحلیل و تعیین الگوها»، روشی برای TA»7تحلیل مضمون یا تحلیل تماتیک یا »
؛ گست 7932اشاره کرد )محمدپور،  7-92توان به مواردی به شرح جدول های این روش میترین ویژگیاست. از مهم

 (.2116، 2؛ کالرک و براون2172، کویینو مک
 های روش تحلیل مضمون یا تحلیل تماتیکترین ویژگی. مهم0-42جدول 

 هاویژگی ردیف
 های کیفی استفاده در اکثر روشروشی رایج، منعطف، قابل یادگیری سریع و دارای فرایندی پایه و قابل 7
 سب از اطالعات ظاهراً نامرتبط ها و درک مناهای برآمده از دادهخواندن با دقت متن 2
 هاها یا توصیفی از مجموعه دادههای مرتبط یا توضیح مفصل جنبه خاصی در دادهمند انواع دادهتحلیل اطالعات با مشاهده نظام 9
 ی تمشده با تأکید بر معنای ظاهری و پنهانآوریهای جمعاز درون داده« هاثبت الگوها یا مضمون»و « بررسی جزئیات» 4
 مورداستفاده برای بیان واقعیت، بیان رابطه علی )تبیین( و ایجاد معرفت از مفاهیم و معانی روزمره  5
 تأکید بر استخراج متن و الگوسازی معنایی بر اساس پارادایم تفسیری  6
 «ها وجود دارد؟مها با حمایت تچه الگویی در داده»و « گویند؟ها چه میداده»پاسخگویی به این سؤال است که  1
 ها ها و رمزگشایی روابط اولیه در میان آنهای مهم دادهدهی بخشهای خام و با سازمانها از درون دادهکدگذاری برای توسعه تم 8
 هاها در مجموعه دادهها و تفاوتسازی شباهتمناسب برای برجسته 3
 هاهای اصلی و فرعی و درنهایت یک مدل نظری از مجموع تمدهی تمها برای شکلوری و بازنگری در دادهتأکید بر غوطه 71

ید بر و اگر با تأک« گراندد تئوری»ها باشد به روش از تم« های نظریمدل»دنبال ایجاد اگر روش تحلیل تماتیک به     
، 4؛ گست2116، 9ارمَزشود )چهای مبتنی بر تجارب ذهنی پاسخ دهنده باشد به پدیدارشناسی نزدیک میآوری دادهجمع
(. در اغلب موارد تحلیل تماتیک از هر دو رویکرد استفاده 2172کویین، ؛ گست و مک2116؛ براون و کالرک، 2712

 کند. می
معرفی کرد  2-92توان از ابعاد مختلفی به شرح جدول ترین مفهوم کلیدی در این روش را میاصلی 5«تم یا مضمون»

 (.2712)گست، 
 
 

                                                           
1. Thematic Analysis  
2. Victoria Clarke & Virginia Braun 
3. Charmaz 
4.  Gust 
5. Theme  



  

 

 

ل تماتیک)مضمونی(روش پژوهش تحلی ۵۸۲  

س
 . مفهوم تم یا مضمون 2-42جدول 

 انواع تعاریف ردیف
 دیدگاه مبتنی بر استدالل منطقی پژوهشگر درباره موضوعی خاص 7
 شده در یک پژوهشآوریهای جمعالگو یا معنای حاصل از داده 2
 «هاتوضیحی برآمده از تحلیل کدگذاری»یا « هاعبارات یا جمالتی برای شناسایی معنای داده» 9

اسایی ها برای شنوبرگشتی در طول دادهها در پژوهش تحلیل تماتیک و اقدامات رفتاهمیت تحلیل یافتهنظر به    
ترین خروجی گیرد. مهمهای اصلی صورت میشده موردبازنگری و کدگذاری تا رسیدن به تمآوریهای جمعها، دادهتم

شده آوریهای جمعهستند. همه داده« هاتم»یعنی  ت.اس« های اصلیها یا مضمونتم»ها شناسایی در مرحله تحلیل داده
ونه شود. برای نمفراهم می« تم»ها برای مفاهیم مشترک، زمینه ایجاد یکدست شده و با اختصاص کد« متن»شکل به
شده آوریهای جمعحاصل از یک جنبه از داده« تم»تواند یک می« احساس خطا از امنیت»تواند یک کد و می« امنیت»
بندی کرد دسته 9-92توان از ابعاد مختلف به شرح جدول را می« هاتم(. »2113، 7ربوط به این کد باشد )سالدانام

 (. 55: 7935)خنیفر و مسلمی، 
 . انواع تم یا مضمون4-42جدول 

 توضیح انواع تم ردیف
 کنندهیفی یا توصیفدهنده روابط، ب( تفسیری یا تفسیرکننده، ج( توصای یا نشانالف( رابطه ماهیتی 7
 شده در گزارش نهایی الف( اولیه یا شناخت در مراحل اولیه پژوهش، ب( نهایی یا معرفی زمان شناخت  2
 ها، ب( تثبیت نشدهشده یا مشخص بودن جایگاه و ارتباط آن با سایر تمالف( تثبیت تثبیت موقعیت  9
رنده ها، ج( کالن یا دربرگیب( یکپارچه کننده یا محور تجمیع سایر تمکننده نکته مهم، الف( کلیدی یا بیان نقش تحلیلی 4

 ها ای از تممجموعه
 های پژوهشمحور یا برآمده از دادههای پژوهش، ب( دادهالف( نظریه محور یا برآمده از نظریه منبع ایجاد 5
 ود یا قابلیت مشاهده مستقیممشاهده مستقیم نبودن، ب( مشهالف( پنهان یا قابل قابلیت مشاهده در متن 6
 های پایه، ج( محوری یا دهنده یا واسط تمالف( پایه یا مبین نکته مهم در متن؛ ب( سازمان جایگاه تم در متن 1

 هاقرارگرفتن در کانون مجموعه تم
 تر بودنایینمراتب؛ ب( فرعی یا در سطوح پالف( اصلی یا قرارداشتن در سطوح باالتر سلسله هامراتب تمسلسله 8

 
 . انواع الگوهای اجرای روش تحلیل تماتیک یا تحلیل مضمون42-2

 ای از خطوط راهنما استفادهای از قوانین ثابت و مشخص پایبند نیستند و از مجموعههای کیفی به مجموعهتحلیل
وع مطالعه فردی برای شرربهراه منحصطورکلی هیچهاست. بهپذیری بیشتر اینگونه روشکنند. این امر باعث انعطافمی

در تحلیل تماتیک وجود ندارد و هر پژوهشگری با توجه به ماهیت و سؤاالت پژوهش و تصمیمات و ابزارهایی که 
تواند از روش خاص خود در تحلیل مضمون استفاده کند. بعضی از مراحل تحلیل مضمون، مشابه برد، میکار میبه

ر های دیگن مراحل لزوماً منحصر به روش تحلیل مضمون نیستند و در روشهای کیفی است. همچنین ایسایر روش
و  میلز»، «استربرگ»، «پاژ»توان به الگوهای ها را یافت. از انواع الگوهای روش تحلیل تماتیک میتوان آننیز می

                                                           
1. Saldana  



 

 

 ۵۲۱ مرجع پژوهش

 4-92شرح جدول به  7«براون و کالرک»و « کویینگست و مک»، «کینگ و هاروکز»، «لوفلند و همکاران»، «هابرمن
 (.7932اشاره کرد )محمدپور، 

 . انواع الگوهای اجرای تحلیل تماتیک یا مضمون   0-42جدول 
 توضیح انواع تحلیل ردیف

 میدانی گرا با کاربرد ویژه در مطالعاتنسخه طبیعت پاژ 7
 «شناسیتحلیل و سنخها و سپس توسعه مدیریت، ساماندهی و ترسیم داده»ای، شامل طرحی پنج مرحله استربرگ 2
 هاداده« تقلیل، نمایش و استنباط»نزدیک به زبان کمی با سه مرحله  میلز و هابرمن 9
 از بسیاری جهات با مدل میلز و هابرمن اشتراک دارد و شامل هفت مرحله لوفلند و همکاران 4
 های فراگیربرای تم« سازیپارچهکدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و یک»ای فرایند سه مرحله کینگ و هاروکز 5
ارائه  ها،ها، کدیابی اولیه، کدیابی اصلی، ایجاد تمکردن دادهآوری داده، متنیتعیین مسئله، جمع»شامل نه مرحله  کوبینگست و مک 6

 « مدل ذهنی، تحلیل جامع و تهیه گزارش نهایی
تن ها، نوشگذاری تمها، تعریف و نامها، بازنگری تمجو برای تمآشنایی، کدگذاری، جست»ای فرایند شش مرحله براون و کالرک 1

 « گزارش

حله است. مر« هاکدگذاری توصیفی یا تحلیل متن با مطالعه مکرر داده»در الگوی کینگ و هاروکز مرحله نخست      
رتب کردن کدها به م« سازیهیکپارچ»شود. گام پایانی آن یا تأکید می« کدگذاری توصیفی یا تفسیر متن با کدها»دوم بر 

با جزئیات بیشتری به مراحل اجرای تحلیل « کویینگست و مک»ای مرحلهها اشاره دارد. در الگوی نهدر قالب تم
آشنایی، »با معرفی شش مرحله « 2116براون و کالرک، »شود. در میان الگوهای مورداشاره، الگوی تماتیک پرداخته می

-از رواج بیشتری در پژوهش 2«ها، نوشتن گزارشگذاری تمها، تعریف و نامها، بازنگری تمکدگذاری، جستجو برای تم
ها برخوردار است. در ادامه فرایند اجرای روش تحلیل تماتیک با تأکید بر فرایندهای تشریح شده در این الگو تشریح 

 شود. می
   

 . فرایند اجرای روش تحلیل تماتیک 42-4
 مرور کرد.  5-92توان در مراحلی به شرح جدول رای پژوهش تحلیل تماتیک را میالگوی کلی فرایند اج

 . فرایند اجرای تحلیل تماتیک 5-42جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 شناسایی مسئله، بیان مسئله از ابعاد مختلف و بیان هدف و سؤاالت پژوهش بر اساس مسئله طراحی پژوهش 7
 تناسب(گیری از افراد، رفتارها یا وقایع )بههای موردمطالعه، نمونهجامعه و ویژگیتعیین قلمرو پژوهش،  گیرینمونه 2
 ها از منابعآوری دادهآوری اطالعات و جمعو ابزار جمع تعیین نحوه مشارکت پژوهشگر، روش هاآوری دادهجمع 9
امین، ترسیم شبکه مضامین، تحلیل شبکه مضامین، ها، ایجاد کدهای اولیه، جستجو و شناخت مضآشناشدن با داده هاتحلیل داده 4

 ادغام و یکپارچه کردن مجدد متن
 ها و مفاهیمگیریوتحلیل، نتیجهها و تجزیهنوشتن یافته گیریونتیجهبحث 5

 

                                                           
1. Braun & Clarke  
2. “Familiarization”, “Coding”, “Searching for Themes”, “Reviewing Themes”, “Definition and Naming 
Themes” and “Writing the Report”  



  

 

 

ل تماتیک)مضمونی(روش پژوهش تحلی ۵۲۸  

س
 . طراحی پژوهش42-0

 شد. با 6-92تواند بر مبنای مواردی به شرح جدول مسئله پژوهش برای استفاده از روش تحلیل تماتیک می
 روش تحلیل تماتیک  ها برای پژوهش بهترین مسئله. ازجمله مهم6-42جدول 

 موارد ردیف
 نامشخص و نامعلوم بودن نظر افراد درباره موضوعی خاص 7
 هاتر از مضمونی خاص یا گروهی از مضامین در درون دادهنیاز به ارائه تفصیلی و جزئی 2
 درباره موضوعی خاص  بررسی سؤالی خاص و بدون پاسخ مشخص 9
 هانامشخص بودن یک موضوع در حوزه عالقه پژوهشگر در درون داده 4
 هاتفاوت معنای مشهود و پنهان در تم 5

ژوهشی با های پرغم اینکه پروژهتوانند خیلی کالن، اکتشافی یا محدود و توصیفی باشند. بهسؤاالت پژوهش می     
این سؤاالت ممکن است طی اجرای پروژه اصالح شوند )براون و کالرک،  شوند اماسؤاالت پژوهش هدایت می

2116.) 
 

 گیری در روش تحلیل تماتیک. مالحظات نمونه42-5
به  توان مالحظاتیدستورالعمل دقیق و مشخصی برای تعداد نمونه کافی در روش تحلیل تماتیک وجود ندارد اما می

 (.   7338؛ بویاتزیس، 2175، 7ارد و پاتزرا موردتوجه قرار داد )فوگ 1-92شرح جدول 
 روش تحلیل تماتیک  گیری در . انواع مالحظات نمونه1-42جدول 

 مالحظات ردیف
 شدههای انجامنمونه در انواع پژوهش 411ای بین شش تا بیش از وجود دامنه 7
 اسایی تعداد مناسب در فرایند اجرای پژوهش تأکید کمتر روی تعداد نمونه موردنیاز در ابتدای کار و تأکید بیشتر در شن 2
 ها تا رسیدن به اشباع نظری تأکید برخی منابع بر ادامه استفاده از نمونه 9
 های تصادفی در صورت برقرار بودن حجم مشخص از نمونه و امکان هدف مطالعه استفاده از روش 4
 مطالعات مشابه  شده در تأکید برخی منابع بر استفاده از تعداد استفاده 5
 ظاهر مرتبط ولی دور از هدف اصلی پژوهش های بهپاالیش و حذف نمونه 6

-92و به شرح جدول  2179درمجموع یک الگوی پیشنهادی برای انتخاب نمونه توسط براون و کالرک در سال      
 (. 2118، 2شده است )کالرک، براون و هایفیلدارائه 8
 
 
 
 

 

                                                           
1. Fugard and Potts 
2. Hayfield  



 

 

 ۵۲۲ مرجع پژوهش

 ( برای انتخاب نمونه در پژوهش تحلیل تماتیک2104نهادی براون و کالرک ). الگوی پیش8-42جدول 
های پروژه نوع داده  ردیف

 کوچک
 پروژه متوسط 

 نامهمانند پایان
 پروژه بزرگ 

 مانند رساله دکتری
آوری داده بودن و بیشتر نفر برای یکی از چند منبع جمع 21تا  75 نفر 75تا  6 نفر 71تا  5 مصاحبه 7

 نفر در صورت تنها منبع بودن 91از 
 آوری داده بودننفر برای یکی از چند منبع جمع 6تا  9 نفر 6تا  9 نفر 9تا  7 مصاحبه گروهی 2

 نفر در صورت تنها منبع بودن  71و بیشتر از 
 نآوری داده بودنفر برای یکی از چند منبع جمع 51بیشتر از  نفر 711تا  91 نفر 91تا  21 پیمایش کیفی 9

 نفر در صورت تنها منبع بودن 211و بیشتر از 
 آوری داده بودننفر برای یکی از چند منبع جمع 711بیشتر از  نفر 711تا  41 نفر 41تا  21 تکمیل داستان 4

 نفر در صورت تنها منبع بودن 411و  بیشتر از 
دوم مانند منابع دست 5

 محتوای رسانه
 نمونه  411تا بیشتر از  9از  نمونه 211تا  7 نمونه 711تا 7

      
 هاآوری داده. مالحظات جمع42-6

توان به مواردی به شرح جدول ها در روش تحلیل مضمون یا تحلیل تماتیک میآوری دادهترین مالحظات جمعاز مهم
 اشاره کرد.  92-3

 روش تحلیل تماتیک  ها در آوری داده. انواع مالحظات جمع9-42جدول 
 اتمالحظ ردیف

 ا هیا ترکیبی از آن« کدگذاریمصاحبه فردی، مصاحبه گروهی، پرسشنامه کیفی، تکمیل داستان، مشاهده، برگه»انواع ابزار  مانند  7
 « برنامه تلویزیونی، مصاحبه، سخنرانی یا یک سند»ها شامل آوری دادهانواع محتوا برای جمع 2
 شده از ابزارهای مختلف به شکل نهایی متن نوشتاریآوریعهای جمسازی دادهسازی و یکدستلزوم پیاده 9
 ها به متن نوشتاری تعیین چارچوب، پروتکل و معیاری مشخص برای تبدیل انواع داده 4

کنندگان با تکمیل داستانی که های کیفی است که در آن شرکتآوری دادهتکمیل داستان روشی برای جمع    
کنند )کالرک، براون، فریث غازشده است، نظرات خود را درباره یک موضوع بیان میطورمعمول توسط پژوهشگر آبه

 توجه کنید.  7-92آوری داده به روش تکمیل داستان در شکل (. به یک نمونه از الگوی جمع2173، 7و مولر

                                                           
1.  Hannah Frith and Naomi Moller 



  

 

 

ل تماتیک)مضمونی(روش پژوهش تحلی ۵۲۵  

س

 
 آوری داده به روش تکمیل داستانای از برگه جمع. نمونه0-42شکل 

متون نوشتاری باید مالحظات خاصی را مدنظر ها بهوتکل یا معیاری مشخص در تبدیل دادهدر تعیین چارچوب، پر     
شونده در این قسمت مصاحبه»توان به نکاتی چون شود میسازی میهای شفاهی پیادهقرار داد. برای نمونه وقتی مصاحبه

مرحله  تغییر در سخن باشد. بنابراین در این ای از یکتواند بیانگر نشانهاشاره کرد. این توضیح می« صدایش پایین آمد
ر از معنای تتشخیص، برای درک عمیقها یا گفتگوها به متن نوشتاری قابلتبدیل رویدادهای غیرکالمی در سخنرانی

ای اشاره دارند. دقیقه 5دقیقه وقت برای نگارش یک گفتگوی  75ها بسیار مهم است. برخی منابع به زمان حدود داده
 شود. ها بررسی میها در سطح مناسبی از جزئیات رونویسی و صحت آنمرحله داده در این

 71-92توان به چند نمونه به شرح جدول ها هنگام مرور محتوا، میآوری دادهازجمله سؤاالت کلیدی برای جمع     
 کنند.ک میها کمدر یک پژوهش خاص اشاره کرد. این نمونه سؤاالت اغلب به کدگذاری و تحلیل داده

 ها در پژوهشی خاص آوری داده. نمونه سؤاالتی برای جمع01-42جدول 
 سؤاالت ردیف

 دنبال انجام چه چیزی هستند؟دهند و بهکاری انجام میمردم چه 7
 کنند؟ دهند و از چه ابزار خاص یا راهبردهایی استفاده میبا چه دقتی این کار را انجام می 2
 کنند و چه برداشتی از روند اجرا دارند؟امر چگونه صحبت میاعضا درباره این  9
 هایی را دارند؟فرضمردم چه پیش 4
 بینم؟ عنوان پژوهشگر میچه چیز خاص و مرتبط با موضوع را به 5

حه ن صفای از یک کلمه تا مجموعه چندیتوانند دامنهها وجود دارد؛ برای نمونه متون مختلف میدامنه وسیعی از داده   
ها اثر دارد. در اغلب شده در راهبردهای تحلیل دادهآوریهای جمعپاسخ به یک سؤال پژوهشگر باشد. میزان داده

 شود. صفحه مطلب اشاره می 41آوری در حدود های دوساعته و جمعهای مشابه به مصاحبه عمیق در زمانپژوهش
 
 
 



 

 

 ۵۲۸ مرجع پژوهش

 ها. مالحظات تحلیل داده42-1  
آوری های الزم پس از جمعبیشتر بر گام 77-92شرح جدول ( به2116ای براون و کالرک )هالگوی شش مرحل  

 ها تأکید دارد. داده
 ها در روش تحلیل تماتیک با الگوی براون و کالرک . فرایند تحلیل داده00-42جدول   

 توضیح مراحل ردیف
 منظور آشنایی کامل با محتواها همراه با جستجوی معانی بهنها و بازخوانی مکرر آوری در دادهغوطه هاآشنایی با داده 7
 ها های مرتبط در دادهگذاری بر روی ویژگیمند برای شناسایی و برچسبفرایندی نظام کدگذاری 2
 هاتر و مرتب کردن کدهای مختلف در قالب تمتمرکز روی تحلیل کدها در سطحی کالن هاجستجو برای تم 9
 ها های تولیدشده از ابعاد مختلف  و پاالیش تمبودن تمبررسی مناسب هابازنگری تم 4
 شکل کوتاه و اثربخش و در ادامه انتخاب یک نام برای هر تم ارائه تعاریفی برای هر تم به هاگذاری تمتعریف و نام 5
 های تحلیلی و ارائه یک نتیجه واضح و متقاعدکننده ادغام روایت نوشتن گزارش 6

بار قبل از کدگذاری، ها باید حداقل یکها برای آشنایی کامل با آنآوری دادهپس از جمعها: . آشنایی با داده42-1-0
همراه با دانش عمیق در حوزه مربوطه « هامرور چندباره داده»ها را با دقت مطالعه کرد. در این مرحله بر کل داده

« اهدادن به مصاحبهگوش»، «خواندن و بازخوانی متون»ها یعنی در داده وریشده است. این اقدام باید با غوطهتوصیه
باشد تا شرایط برای ارائه تحلیلی فراتر از معناهای معمول مورد « تحلیلبرداری از هرگونه مشاهده قابل-یادداشت»و 

 هایی ثبت کرد. ایندداشتها را در قالب یامشاهده فراهم شود. در این مسیر باید در صورت شناسایی ابعاد جدید، آن
 (.2118کند)کالرک، براون و هایفیلد، در مرحله بعد کمک می« کدگذاری»و « ها و الگوهاشناسایی برخی ایده»گام به 

مرتبط  هایگذاری بر روی ویژگیمند نسبت به شناسایی و برچسبشکلی نظامدر این مرحله به. کدگذاری: 42-1-2
شود. این مرحله نخستین گام برای فرایند شناسایی الگوهای درون ت پژوهش اقدام میها و مبتنی بر سؤاالدر داده

(. پژوهشگر در مرحله قبل ضمن 2118های مشابه است )کالرک، براون و هایفیلد، ها در گروهها با ساماندهی دادهداده
ای ها تشخیص دهد. ضمن اینکه یادداشتها رتواند موضوعات تکراری در دادهها در این مرحله بهتر میآشنایی با داده

های کلی (. کدگذاری با تحلیل قیاسی یا مقایسه2172کویین، مرحله قبل به این هدف کمک خواهد کرد )گست و مک
شتی وبرگای یا اقدام رفتشکل چرخهشوند. این فرایند بهشروع و طی آن کدها در طول فرایند پژوهش شناسایی می

اد حس اطمینان پژوهشگر از انتخاب مناسب کدها ادامه خواهد داشت. در این مرحله از کدها برای ها و تا ایجدر داده
بند، عبارت، کلمه یا دیگر معیارها برای تحلیل »استفاده مانند های فهمیدنی و قابلهای متنی به قسمتتقسیم داده

ه شود؛ تا جائیکشخصی برای کدها تعیین میشود. در مرحله کدگذاری، چارچوب و حدومرز کامالً ماستفاده می« خاص
، «گوهاها و الایده»حین مرور متن و شناسایی طور خالصه پژوهشگر درتغییر و غیرتکراری باشند. بهکدها غیر قابل

 (. 7338کند )ویاتزیس، کدگذاری می 72-92ها را بر اساس محورهای معرفی شده در جدول آن
 ها و الگوهای درون متن    دیابی برای ایده. انواع محورهای ک02-42جدول   

 توضیح انواع ردیف
 های آنکدگذاری بر اساس نظریه خاص، عناصر یا فرضیه نظریه محور 7
 های قبلی برای کدگذاری استفاده از دانش یا پژوهش پژوهش قبلی 2
    شدهآوریهای جمعمبتنی بر تجربه پژوهشگر و استنتاج او از داده استنتاجی 9



  

 

 

ل تماتیک)مضمونی(روش پژوهش تحلی ۵۲۵  

س
یجاد ها در ذیل عناوین مشخص برای ادر رویکرد استنتاجی، فرایند کدیابی اولیه با کاهش، شکستن و ترکیب داده     

های پژوهش»یا « محورنظریه»شود. در رویکردهای و استنتاج درباره معنی کدها انجام می« ای مشخصتم یا طبقه»
فزارهای اتوان، دستی یا با نرمنده اهداف و سؤاالت باشند. کدگذاری را میکنهای هدایتباید کدها مبتنی بر نظریه« قبلی
توان با نوشتن یادداشت بر روی متن یا حواشی آن و یا با استفاده از مدادهای رنگی و چنین، میای انجام داد. همرایانه

های پژوهشی بندی شده و فیشستهای فهرتوان از یادداشتچنین، میهای موردنظر را برجسته کرد. همماژیک، داده
 استفاده کرد.  

ود شگرفته از کدها، تالش میهای شکلاین مرحله با تحلیل کدها و با تأکید بر گروهها: . جستجو برای تم42-1-4
ا همعرفی شوند. یعنی پژوهشگر باید به معنایی فراتر از معنای سطحی داده« هاتم»قبول معنایی تا با ایجاد یک طرح قابل

وع، ها، تغییر موضها، مقایسهها، اصطالحات مکنون، استعارهتکرار ایده»ها و بر اساس ها از دادهها یا تمدست یابد. طبقه
جزئیات نگاشته شده در مراحل قبل درباره چگونگی »شوند برای این منظور از در متن فراهم می« هاها و تفاوتشباهت

ص قدر این کار ناقشود. هر چهاستفاده می« هادر مسیر پاسخ به سؤاالت و ایجاد تمو چرایی ترکیب کدها و ساماندهی 
یا ناکامل باشد، امکان بازگشت از مراحل بعد به این مرحله وجود خواهد داشت. بنابراین بهتر است برای اطمینان از 

د ها و دالیل آن بهره بررآمده از دادههای باعتبار کار، نسبت به امر کنترل توسط همکار و اطمینان از مناسب بودن تم
های قیاسی و استقرایی به شرح توان از روشها می(.  برای کدگذاری و حتی شناسایی تم2116)براون و کالرک، 

 (.2116؛ براون و کالرک، 7338، 7استفاده کرد )بویاتزیس 79-92جدول 
  های قیاسی و استقرایی   ها با روش. تحلیل داده04-42جدول 

 توضیح هاروش ردیف
 ها بر اساس نظریه منتخب پژوهشگر در بررسی موضوعالف( شناسایی تم قیاسی 7

 کننده از نظریهها و شواهد حمایتای مشخص و کدگذاری با عالئم، شاخصب( انتخاب کد بر اساس نظریه
 یافته به هر کد صاصهای اختفرضها یا کدها و پیشها بر اساس دادهالف( شناسایی تم استقرایی 2

 هایی غنی و تفصیلیهای متنی و پراکنده و تبدیل آن به دادهتحلیل داده ب(

ه مالحظات های مورداشاره بها با روشها بیشتر است. شناسایی تمفراوانی استفاده از روش استقرا برای شناسایی تم     
 (.7338نیاز دارد )بویاتزیس،  74-92متعددی به شرح جدول 

 های قیاسی و استقرایی ها به روشها در تحلیل یافته. مالحظات شناسایی تم00-42دول ج
 مالحظات ردیف

 ها ها یا در طول مجموعه دادهشناسایی تم بر اساس فراوانی پدیده یا با توجه به فضای درون هر آیتم از داده 7
 فراوانی باالتر ضرورتاً به معنای اهمیت بیشتر آن نیست.  ها مهم است امافراوانی چندباره پدیده در طول مجموعه داده 2
 ها اهمیت نقش قضاوت پژوهشگر در درک و شناسایی تم 9
 های با معنای روشن یا پنهان ضرورت ایجاد درک دقیق یا تصویری بزرگ توسط هر تم و با تأکید بر مفاهیم تم 4
 هاها با معرفی و توصیف بدون توجه به عمق و پیچیدگی آنی دادهتأکید تم بامعنای روشن، ارائه معانی روشن و سطح 5
 « هافرضها، الگوها و پیشایده»تأکید تم با معنای پنهان، ارائه معانی موجود در زیر چتر  6
 ها ها و تمرکز روی سؤال یا حوزه موردبررسی در مجموعه دادهنیاز تم با معنای پنهان به تفسیر بیشتر داده 1

                                                           
1. Boyatzis 



 

 

 ۵۲۶ مرجع پژوهش

انی با بررسی  پشتیبانی شوند. این پشتیب« ادبیات پیشینه»یا « هانظریه»اندازه کافی توسط باید به« های ایجادشدهتم»     
شناسایی خواهد بود. در این مرحله جستجو با قابل« هاانواع تم»و « هاکدها و تم»گیری روابط بین چگونگی شکل

 گیرد. صورت می 75-92صلی با مالحظاتی به شرح جدول های اتحلیل و ترکیب کدها برای شناسایی تم
 های اصلی در فرایند جستجوی مضامین  . مالحظات شناسایی تم05-42جدول 

 مالحظات ردیف
 سازی یا تحلیل و ترکیب کدها برای ایجاد تم و مرتب کردن کدها بر اساس هر تم تأکید بر یکپارچه 7
قرار دادن آن در ستون »و « نوشتن نام هر کد با توضیحی خالصه بر روی کاغذ جداگانه»و « ذهنی قشهشکل، نمودار، جدول، ن»استفاده از  2

 «تم مربوط
 شود.استفاده می« تثبیت نشده یا موقت»ها از عناوین شناسایی نشد برای آن« تم»اگر برای برخی کدها  9
 «هانقشه کلی تم»نهایت رسیدن به  4

توان به مرحله بعد رفت؛ در غیر این صورت و فقدان همخوانی می« کلی مناسب مضمونی نقشه»گیری با شکل     
 ادامه دهد. « بخشنقشه مضمون رضایت»ها، پژوهشگر باید مرحله کدگذاری را تا رسیدن به یک داده
ول دی به شرح جدهای ایجادشده از ابعادر این مرحله فرایند تولید تم متوقف و بر روی تمها: . بازنگری تم42-1-0
 گیرد. بررسی صورت می 92-76

 های ایجادشده   . محورهای بررسی و بازنگری تم06-42جدول 
 محورها ردیف

 های کدگذاری شدهتناسب کافی تم با داده 7
 هاتناسب کافی تم با مجموعه کل داده 2
 هااطمینان از روشن و واضح بودن تم 9
 زکننده در هر تم اطمینان از وجود ماهیتی متمای 4
 یافته برای هر تم اطمینان از وجود مفهوم محوری سازمان 5

ها شود و یا حتی الزم شود تا مرحله در برخی تم« حذف»، «تغییر»ممکن است این بازنگری و بررسی منجر به      
ها با مجموعه گونگی ارتباط آنها و چ(. با بررسی اعتبار هر یک از تم2118قبل تکرار شود )کالرک، براون و هایفیلد، 

-ها و بازتاب تجارب شرکتها باید به نقشه تماتیک بالقوه با انعکاس دقیق و روشن از معناهای موجود در دادهداده

ها امری مهم و حیاتی است. اگر نقشه بالقوه نقش خود کنندگان رسید. برای این منظور خواندن و بازخوانی مجدد داده
را بر « بازنگری و بازتعریف»وان به مرحله بعد رفت اما اگر این نقشه نتیجه الزم را نداشت باید مراحل ترا ایفا کرد می

ای کنندهروی کدهای موجود تکرار شود. این مرحله تا جایی ادامه دارد که به نقشه تماتیک یا مضمونی راضی
ها در کنار هم برای ها و چگونگی قرارگیری آنای حاصل از تمیافت. در پایان این مرحله، پژوهشگر دارای ایدهدست

 ها خواهد بود. ای از دادهبیان یک روایت درباره مجموعه
ود و ششکلی خالصه و اثربخش ارائه میدر این مرحله تعاریفی برای هر تم بهها: گذاری تم. تعریف و نام42-1-5

 «کننده بودننمایانگر مسیری هدایت»و «  بودن مفهومشناطمینان از رو»برای هر تم با تأکید بر « یک نام»در ادامه 
ها کمک خواهد کرد. این اقدام (. این امر به شناخت و تشریح بهتر تم2118شود )کالرک، براون و هایفیلد، انتخاب می



  

 

 

ل تماتیک)مضمونی(روش پژوهش تحلی ۵۲7  

س
رار مورد تأکید ق 71-92نیز معروف است و اجرای آن با اقداماتی به شرح جدول « سازی متنادغام و یکپارچه»به 
 گیرد. می

 ها  گذاری تم. اقدامات کلیدی برای تعریف و نام01-42جدول 
 فرایند ردیف

 تر های داخل آن و تحلیل با دیدی عمیقو داده« هاتم»بازبینی مجدد تعریف  7
 هاکردن ماهیت تم و چگونگی پوشش جنبه خاص دادهروشن 2
 شده تعریف روشن و واضح مضامین شناخته 9
 دهنده آن به ذهن مخاطب صاص نام مختصر و موجز به هر مضمون با ظرفیت القاء موضوعیت پوششاخت 4

های تحلیلی با ارائه یک نتیجه واضح و متقاعدکننده تأکید این مرحله بر ادغام روایت . نوشتن گزارش:42-1-6     
ها فراهم شود. در از دل آن« نتایج»ه استخراج ها، زمینیافته از تمدارد. بنابراین باید با ایجاد یک چارچوب سازمان

ای هها و مفاهیم پژوهش باید با تأکید بر نظریهگیریها فراهم شود. نتیجهگزارش نهایی باید شواهد مناسبی درباره تم
به ارائه ر هایی که منجها یا مضمونها ارائه شود. نوشتن گزارش نهایی با توجه به تمها با تبیین تممرتبط و استنتاج

سخ ها و ارائه پااند. باید درباره ارتباط ایجادشده بین هر تم با دیگر تیمهای معنادار به سؤاالت پژوهش شدهپاسخ
مشخص به سؤال پژوهش بحث کرد. هدف اصلی نوشتن گزارش نهایی تحلیل تماتیک، رهنمون کردن خواننده به 

 (. 2172کویین، ناسب است )گست و مکشده با استدالل و اسناد شاهد کافی و منتیجه حاصل
 

 . ارزیابی کیفیت پژوهش42-9
های کیفی برای آن استفاده کرد. چون این روش منعطف است، پژوهشگر توان از انواع معیارهای ارزیابی پژوهشمی

توان مضمون میهای ارزیابی پژوهش تحلیل ترین روششکلی شفاف و آشکار ارائه دهد. از مهمشده را بهباید کار انجام
 7«اعتبار، انتقال، اطمینان و تأیید»توان به ترین این محورها میاشاره کرد. از مهم 78-92به مواردی به شرح جدول 

 اشاره کرد. 
 . انواع روش ارزیابی پژوهش تحلیل تماتیک     08-42جدول   

 توضیح انواع ردیف
 بع مختلف برای مطالعه پدیده خاص ها از مناآوری دادههمگونی جمع قابلیت اعتبار   7
 های معتبر پژوهشی آمده با نظرات اندیشمندان و پیشینهدستهای بهتطبیق یافته قابلیت انتقال 2
 تأکید بر طراحی پژوهش با تمام جزییات پیش از ورود به میدان پژوهش  قابلیت اطمینان 9
عدادی بندی و میزان تأیید تها ازنظر میزان تأیید یا مثلثو درخواست اعالم نظر آندهندگان ارائه نتایج تحلیل به پاسخ قابلیت تأیید 4

 گران خبره و مستقل تحلیل

 
 

 
 

                                                           
1.  Credibility, Transferability,  Dependability and Conformability 
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روش تحلیل   
یا روایتی  33 روایی 

 هدف کلی: آشنایی با روش تحلیل روایی یا روایتی   

 اهداف یادگیری
  آشنایی با مفهوم روش تحلیل روایی 
 ری در تحلیل رواییگیآشنایی با مالحظات نمونه 

 آوری داده در تحلیل رواییآشنایی با مالحظات جمع 

 ها در تحلیل روایی   آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۵۵۱ مرجع پژوهش

 مقدمه

های پژوهش کیفی است. در این فصل به مفهوم، مراحل اجرا و روش پژوهش تحلیل روایی یا روایتی یکی از روش
 ش روایی پرداخته خواهد شد. مالحظات روش پژوه

  
 0. مفهوم پژوهش روایتی44-0

های زندگی مردم است. مردمی که تجربیات متفاوتی از جهان پیرامون خود دارند و براساس آن به داستان« هاروایت»
ن اها از جهپردازند. پژوهش روایی مطالعه چگونگی تجربیات متفاوت انسانگویی در مورد زندگی خود میداستان

 تعریف کنند. سپس این« زندگی خود»هایی از دهند تا داستانپیرامونشان است. پژوهشگران روایی به مردم اجازه می
روش »و هم « پدیده»هم « روایت»نویسند. ها را میهای مربوط به تجربه آنکنند و روایتآوری میها را جمعداستان

شود. درمجموع زندگی مطرح می« روایت»پژوهش آن با عنوان  و وجه روش« داستان»است. وجه پدیده آن « پژوهش
دنبال تشریح کنند. اما پژوهشگر روایی، بهگویی میمردم ماهیتی داستانی دارد و خودشان هم در مورد آن داستان

ان، های خاص هستند )نوریهای مربوط به تجربهها و نگارش روایتهای مربوط به آنآوری داستانها با جمعزندگی
7936   .) 
آید. پژوهش روایتی یک راهبرد می« بیان کردن داستان با جزئیات»یا « روایت کردن»اصطالح روایی از فعل      

ای هخواهد که داستانکند و از یک یا چند نفر میرا مطالعه می« زندگی افراد»پژوهشی است که پژوهشگر به کمک آن 
شوند. بازگویی یا بازسازی می« روایت زمانی»صورت عات توسط پژوهشگر بهزندگی خود را بیان کنند. سپس، این اطال

های خود در قالب روایت جمعی کننده را با دیدگاههای زندگی شرکتدر پایان روایت موردنظر، پژوهشگر دیدگاه
جربه زندگی های خاص و برای فهم عمیق ت(. پژوهش روایتی با بررسی جنبه7936کند )مرادی، )مشترک( تلفیق می

گیرد. تحلیل روایت، بر معنابخشی به تجربیات افراد از ها در بافت اجتماعی و فرهنگی صورت میشده انسانروایت
 (. 7935ها تأکید دارد )آقابابایی و همتی، ها توسط خود آنطریق بیان داستان

و به پژوهش علمی تبدیل شد. روایت ابداع 7363فرانسوی در سال  -بلغاری 9توسط تودروف 2شناسیواژه روایت     
که عناصر ادبی با جایگاهشان در شبکه روابط موجود نحویشناسی با ساختارگرایی در زمینه نقد ادبی آغاز شد؛ به

ارای شود. هر روایت دپرداخته می« چگونگی بیان روایت»به « چیستی»جای توجه به شوند. در این روش بهتوجیه می
 (. 7936است )نوغانی و عباچی،  7-99به شرح جدول « یربناروبنا و ز»دو سطح 

 . انواع سطوح در هر روایت0-44جدول 
 توضیح انواع ردیف

 ها و رخدادهای اصلی داستان اطالعات اولیه و اساسی مربوط به شخصیت زیربنا 7
 ایت یا داستان شکلی هنرمندانه و ساختن یک روچیدن اطالعات اولیه و خام در کنار هم و به روبنا 2
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 روش پژوهش تحلیل روایی یا روایتی ۵۵۸

س
ای های و از رویکردهای تفسیری در علوم اجتماعی برای بررسی کیفی و کسب دادهرشتهروش روایتی، روشی بین     

توالی »در یک « ای از رویدادهابازگویی یک داستان و مجموعه»ها است. درمجموع یک روایت، غنی از بین داستان
رح صورت یک داستان مطها را بهها یا آشکار کردن واقعیات، آنو بیان دانسته ها اغلب برای تشریحاست. انسان« زمانی

 (. 7936مرور کرد )نوغانی و عباچی،  2-99توان در جدول های بین داستان و روایت را میترین تفاوتکنند. مهممی
 های بین داستان و روایتترین تفاوت. مهم2-44جدول 

 هاتفاوت ردیف
 روایتی و برای شناختروش عنوان محصول نهایی ها بهداستان 7
 داستان موضوعی در ادبیات و هنر اما روایت رویکردی پژوهشی  2
 مند و معتبرروایت، بازگویی یک داستان با رویکردی نظام 9

ی، مرور کرد )نوغانی و عباچ 9-99توان در جدول های روش پژوهش روایتی را میترین ویژگیبرخی از مهم      
 (. 2112، 7؛ الولر7936

 های روش پژوهش روایتیترین ویژگی. مهم4-44جدول       
 ها ویژگی ردیف

 کنند.فهمند و آن را در قالب روایت بیان میها جهان را در قالب روایت میانسان 7
 یند تفسیری )پساساختارگرایی( بندی درونی متون و بررسی ساختار با استخراج گرامر )ساختارگرایی( و فراتأکید بر طبقه 2
 هایی در زمان و مکان مشخص در قالب روایتتأکید ساختارگرایان بر بازنمایی جهان با کالم یا تصویر درباره شخصیت 9
 بخشیدن به جهان انسان ها بر نظمتأکید پساساختارگراها در نقش روایت 4
 های کنشگران اجتماعی بودن روایت در قالبی علمیبرآمده از زبان و تجربه بر لزوم واقعی و« برساختی/تفسیری»تأکید پارادایم  5
 صورت حکایتبه« گذشته، حال و احتمال وقوع در آینده»تأکید بر تجارب فردی در فرایند زمانی  6
 ت هویت فردی ها و باورهای معین در ساختأکید بر نقش روایت در انتقال دانش پیچیده و تلویحی و کمک به پیشبرد ارزش 1
 های انسان درباره زندگی خود و دیگران های تجربه انسان از جهان یا داستانتأکید بر مطالعه راه 8
تأکید بر ویژگی ساختاریافتگی، استفاده از ساختارهای پیشین و تکراری، دارای خط سیر، دارای گوینده و مستلزم فاصله زمانی و مکانی  3

 ب رخدادها از گوینده و مخاط
 آوری داده کنندگان و ابعاد زمانی، همدلی، آزادی، اعتماد و شرایط تعامل اجتماعی در جمعتأکید بر همکاری پژوهشگر با شرکت 71
 شناسی، فولکلور و فلسفه های نظریه سواد، تاریخ شفاهی، رمان، روانای مرکب از حوزهرشتهروشی میان 77
 سازند.ها میهایشان را بر اساس روایتنگاهی تاریخی به زندگی با فرض اینکه مردم واقعیتتأکید بر داستان زندگی افراد و  72

؛ عنوان یک نتیجه و فرایند استابزار مناسبی برای سهیم کردن تجربه فرد با دیگران به« روایت یک تجربه»      
ز د و به فهم مشترکی برسند. انسان جهان را اای که مخاطبان تجربه و راوی، بتوانند این تجارب را بازسازی کننگونهبه

 های موفق خود درتوان به یک استاد دانشگاه اشاره کرد که تجربهکند. برای نمونه میدهی میها سازمانطریق روایت
های روایی، افراد طول بیست سال تدریس را روایت و از آن یک الگوی مفهومی و عملی استخراج کند. در پژوهش

 ر دارد.قرا« های فردگذشته، موقعیت و ارزش»ها تحت تأثیر کنند. این داستانهایی بیان میرا در داستانتجاربشان 
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 ۵۵۲ مرجع پژوهش

 . مراحل اجرای پژوهش روایتی44-2 
نبال کشف دگویی آزاد است. این روش بههای کیفی، تمرکز بر مصاحبه عمیق یا داستانتفاوت اصلی آن با سایر روش

ا هروایت این داستان چیست و چه فرقی با سایر روایت»ترین سؤال آن این است که ج است و مهمتمایزها در تفسیر نتای
 4-99شده است که در این کتاب الگویی به شرح جدول الگوهای مختلفی برای اجرای پژوهش روایتی مطرح«. دارد؟

 موردتوجه قرارگرفته است.  
 . فرایند اجرای پژوهش روایتی0-44جدول 

 توضیح رهامحو ردیف
 شناسایی مسئله، بیان مسئله از ابعاد مختلف و بیان هدف و سؤاالت پژوهش بر اساس مسئله طراحی پژوهش 7
 تعیین فرد، یا افراد و یا اسناد معتبر برای شناسایی یک پدیده یا تجربه  گیرینمونه 2
 و خاطره لمات خودشان مانند مصاحبه، نامهآوری متون میدانی مستند از داستان اشخاص در کجمع هاآوری دادهجمع 9
ا یا هها با شناسایی تمسازی آندر چارچوبی مشخص و معنا کنندگان و بازگویی آنتحلیل داستان شرکت هاتحلیل داده 4

 مقوالت از اطالعات داستان )مانند زمان، محل، طرح و صحنه(
 ها و مفاهیمگیرینتیجهوتحلیل، ها و تجزیهنوشتن یافته گیریونتیجهبحث 5

 
 . طراحی پژوهش44-4

عنوان یک مسئله نیاز است تا به« شده یک فرد یا پدیدههای کسبکدام تجربه»در این مرحله باید مشخص کرد که 
های موجود در روند تجارب و رویدادهای بازنمایی و روایت شود. بر این اساس مسئله پژوهش بر اساس چالش

شود و در ادامه اهداف و سؤاالت پژوهش بر اساس آن مسئله تدوین خواهد شد. معرفی میانسانی شناسایی و 
 کند. برای ایجاد چارچوبپژوهشگر با هدف کشف معنای تجربه فرد از طریق بیان داستان، پژوهش خود را طراحی می

ول به شرح جد« اگماتیستیگرایی یا پربرساخت»هایی چون توان از دیدگاهمنظور طراحی روش پژوهش میاولیه به
 استفاده کرد.   99-5

 های اصلی در طراحی پژوهش روایتی. انواع دیدگاه5-44جدول 
 توضیح انواع ردیف

 اهها از دل روایتگیری پدیدهنظریه مبتنی بر ساخت دانش از طریق کنش متقابل با دیگران و در اینجا شکل گراییساخت 7
 ر قالب داستان مطالعه تجربه د پراگماتیستی 2

ها به کشف دهد که بتواند از دل روایتنحوی انجام میگرایی، پژوهشگر طراحی پژوهش را بهاز دیدگاه ساخت      
های خاص بپردازد. در رویکرد پراگماتیستی، پژوهشگر تجربه افراد مختلف را برای مطالعه به هایی در زمینهپدیده

ه در روایت موردتوج« نوع نگاه به سوژه»کند. در طراحی پژوهش همچنین باید می شکل داستان درآورده و آن را تحلیل
 (.7931فر، قرار گیرد )پورعزت، شامی زنجانی و رئیسی

      
 
 



  

 

 

 روش پژوهش تحلیل روایی یا روایتی ۵۵۵

س
 گیری در تحلیل روایت. مالحظات نمونه44-0

وان از میان تها را می. نمونهدر این مرحله باید فرد یا افراد یا اسناد معتبر برای شناسایی پدیده یا تجربه انتخاب شوند
واع ان»تواند شامل مواردی چون های اسنادی میفرد یا محتوای اسناد یا ترکیبی از موارد مختلف انتخاب کرد. نمونه

اپیزود حساب، بازی کامپیوتری، وبنامه، صورتتلویزیونی، موسیقی، نقاشی، تبلیغات، مقاله، زندگی داستان، نمایش
ها و انواع ها، پیامها، قراردادها،  نامهنامهها، تصاویر، تفاهمهای خانوادگی، عکسار، اسناد تاریخی، آلبوم، اخب7اینترنتی

 (.7936دربردارنده یک روایت در رابطه با موضوع باشد )نوغانی و عباچی، « اسناد اطالعاتی
ابی یهای محافظ آن برای دستپوسته و الیهها و شکستن دنبال نفوذ در مغز روایتپژوهشگر در تحلیل روایت به      

ر و تمرکز ب« فرد، ایل، نژاد، جامعه، تیم یا نسل»به مرکز روایت و جوهره آن است. او با مطالعه روایات مختلف یک 
که تحلیل روایت، رویکرد تعمیمی ندارد و مانند بسیاری از کند. ازآنجاییآوری داده اقدام میروی آن برای جمع

مند صورت غیرتصادفی و هدفدنبال کسب درک عمیق از پدیده موردبررسی است، انتخاب نمونه بهکیفی به هایروش
بر اساس شناخت، تعمدی و قضاوتی است. حتی وقتی پژوهشگر درصدد بررسی روایت حاصل از تجربه یک فرد 

ت. ها و بازنمایی مجدد آن نیاز اسهگیری منحصر به همان فرد و بررسی ابعاد مختلف او برای درک تجرباست، به نمونه
ی ای روایت، براگیری در این روش، به پژوهشگر بستگی دارد و گاه از یک روایت و گاهی از خوشهبنابراین نمونه

 (. 7935گیرد )خنیفر و مسلمی، آوری داده شکل میجمع
  

 هاآوری داده. مالحظات جمع44-5
ها در این روش آن است. بنابراین داده« داستان جامعه پژوهش و ثبت»در  پژوهش روایتی، پژوهشگر در جستجوی 

آوری داده در شود. ابزار اصلی جمعآوری میهای مختلفی جمعخواهد بود که با روش« شدههای ثبتروایت»همان 
و نیز د است ولی در مواردی از کدگذاری اسناد مختلف یا ترکیبی از هر« مصاحبه عمیق و ساختارنیافته»این روش 
های میدانی، محتوای مجالت، متون مصاحبه، مشاهدات فرد و مشاهدات یادداشت»توانند از ها میشود. دادهاستفاده می

، ها، قوانین، مقرراتها، خبرنامهها، نوشتن زندگینامه توسط خود فرد، اسناد برنامهنوشتنها، نامهگوییدیگران، قصه
 .  (2116، 2)موئناستخراج شوند« هاها و فیلمعکس

شده است. از تمایزهای این آوریهای جمعها وابسته به میزان دقت و صحت دادهگیری از دادهمرحله تحلیل و نتیجه
 آوری داده است. برای جمع« های متنوعهای خاص و بافتتوجه به نمونه»های کیفی، روش با دیگر روش

شده یا در ذهن و آماده بازگویی است. بنابراین افتاده و در اسنادی ثبتیا اتفاق « روایت شدن»رخدادهای داستان برای 
 دنبال کرد.  6-99توان در چهار وضعیت زمانی به شرح جدول را می« رخدادهای داستان»با « روایت»رابطه زمانی 

   
 

                                                           

 شود. های اصلی یک مجموعه تلویزیونی که برای پخش و مشاهده آنالین آماده می. قسمت7
2. Moen 



 

 

 ۵۵۸ مرجع پژوهش

 های روایتآوری داده. انواع وضعیت زمانی برای جمع6-44جدول     
 توضیح انواع ردیف

 بازگو شدن روایت پس از اتفاق افتادن  نگرشتهگذ 7
 های پیامبران عهد عتیقیا بازدارنده و در متون کتاب پیشگیرانه 2
 زمان با رخدادهای داستان مانند گزارش مستقیم فوتبالهم زمانهم 9
 های تغییردهنده روایت  همراه با کنش ای درونه 4

، ستا« انکنشگری هاگفتههای راوی از قولنقل»یا « راوی« توسط »شدهبیانروایت »، یین رواگفتمار از منظو     
د. برای این منظور پژوهشگر باید گیر« شکل میانکنشگری راوی و هانگفتماوب تناه و نجیرز» درت نیرواین ابنابر

 مشخص کند.   1-99های خود را از ابعادی به شرح جدول آوری دادهرویکردهای جمع
 آوری داده توسط پژوهشگر در پژوهش روایتیانواع رویکردهای جمع .1-44جدول 

 توضیح انواع ردیف
 شناسایی مضامین اصلی داستان  مضمونی 7
 بندی آن توسط راوی شناسایی چگونگی بیان داستان و اسکلت ساختاری 2
 مصاحبه  های خاص داستان مانند شرایط فرهنگی، تاریخی یا اثر شناسایی زمینه ایمکالمه 9
 کننده داستانهای دیداری چون زبان بدن، تصویر، عکس، نقاشی و دیگر موارد منتقلآوری دادهشناسایی و جمع دیداری 4

« یمصاحبه روایت»یا « مصاحبه عمیق و ساختارنیافته»در این روش تأکید بر آوری داده با مصاحبه: . جمع44-5-0
لبداهه اشود، سرگذشت موضوعی را که خود در آن شرکت داشته، فیاسته میاست. در مصاحبه روایتی از فرد مطلع خو

ای تهپیوسهمدارد تا موضوع موردنظر را در قالب داستان بهکننده فرد مطلع را وا می(. مصاحبه7335، 7روایت کند )هرمان
ک واسته شود داستان خود را در محور یاز رویدادها از ابتدا تا به انتها بازگو کند. اگر در مصاحبه روایتی از روایتگر خ

(. در مصاحبه باید به انواع 7985شود )حریری، دهی کند، به آن مصاحبه واقعه مدار یا اپیزودیک گفته میواقعه سازمان
 تا(.توجه داشت )رسولی، بی 8-99شونده ازجمله مواردی به شرح جدول خطاهای عمدی یا غیرعمدی مصاحبه

 واع خطاهای عمدی یا غیرعمدی در مصاحبه روایتی. ان8-44جدول       
 انواع ردیف

 آمیزبودن یا ضعف اطالعات دار، نمایشی، اغراقجهت 7
 های غیرواقعی در ارائه پاسخ« گرایی و امثال آنای، اضطراب، ایدئالتراشی، اثر هالهدلیل»های روانی مانند زمینه 2
 ایهای کلیشهاثر جواب 9
 ف و خطا در یادآوری حوادث و رویدادهااحتمال ضع 4

شونده از موضوع اصلی دور نشود و در راستای هدف بنابراین باید در فرایند مصاحبه مراقب بود که مصاحبه     
ها در آینده، روایت کند. های خود را در گذشته، حال و با احتمال وقوع آنپژوهش و با توجه به فرایند زمانی، تجربه

بافت »و  «های زمانی و مکانیموقعیت»، «زمینه»شونده کمک کرد تا تجربه خود را با توجه به د به مصاحبههمچنین بای
(. برای این منظور، ایجاد یک فضای دوستانه و صمیمی توأم با آزادی و 7935بیان نماید )خنیفر و مسلمی، « اجتماعی

 رت دارد.آوری داده ضرودهنده برای جمعاعتماد بین پژوهشگر و پاسخ

                                                           
1. Hermanns 



  

 

 

 روش پژوهش تحلیل روایی یا روایتی ۵۵۵

س
ها در ارتباط با موضوع هستند. دوم، محتوای انواع رسانهازجمله این منابع دستها از اسناد: آوری داده. جمع44-5-2

از استناد و مدارک مرتبط باتجربه زندگی فردی و اجتماعی فرد  برای نمونه پژوهشگر ممکن است عالوه بر مصاحبه
 نیز استفاده کند.  

شده بهای کسکه پژوهشگر با چند نفر در خصوص تجربهدرصورتیها به شکل متنی: ن داده. یکدست کرد44-5-4
یک  ها را بهکند باید برای تحلیل آنآوری میهایی را از منبع مختلف جمعدر یک امر خاص مصاحبه کند، یا حتی داده

 سند نوشتاری یکدست و در قالب یک داستان اولیه تبدیل کند.   
 

 ها در پژوهش روایتیحلیل داده. روش ت44-6
حلیل ت« شناسی و امثال آنشناسی، روانشناسی، انسانزبان»های مختلفی چون تواند از جنبهشده میآوریهای جمعداده

دنبال  3-99وبرگشتی به شرح جدول صورت رفتهای روایتی باید مراحلی را بهوتحلیل دادهشود. در فرایند تجزیه
 کرد. 

 های روایتیوتحلیل دادهمراحل تجزیه .9-44جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 منظور مسلط شدن بر آن با دقت خواندن متن حتی برای چندبار به مرور متن 7
 «قاعده حذف/ انتخاب، تعمیم، ساختن و قاعده صفر»ها و بندی متن با توجه به جنبه زمانی تجربهتقسیم کدگذاری 2
 ه عمق داستان و شناسایی مشرب فکری، اعتقادی و گرایشی راوی از پس کلمات و نوع روایترفتن ب نمایان کردن زمینه 9
 ها های بازنمایی شده و نمایان کردن اطالعات با تصویر نمودن عناصر موجود در تجربهشناسایی مقوله هاتحلیل داده 4

بی یا انواع عناصر موجود در متن به شرح جدول خودر این مرحله باید متن را با دقت و برای چندبار خواند و به      
 آشنا شد.   99-71

 . انواع عناصر روایت01-44جدول    
 توضیح عناصر ردیف

 کننده متن روایتی به آن با انواع مفاهیم اجتماعی، سیاسی، اخالقی، عشقی و امثال آن چیزی از پیش موجود و اشاره موضوع 7
 نویسنده متن درباره موضوع گیریحاصل ذهن و جهت درونمایه 2
 شخص یا شیء برآمده از متن و ایجاد هویت برای آن از طریق رویدادها شخصیت 9
 موقعیت مکانی و زمانی وقوع حوادث داستان  صحنه 4
 « جدی، طنز، رسمی، صمیمی و تغییر سرعت بیان»حالت بیان روایتگر یا نویسنده نسبت به موضوع مانند  لحن 5
 «سرد، امیدبخش، خشن و امثال آن»حاکم بر داستان و برگرفته از درونمایه با ترکیب عناصر داستانی مانند روح  فضا 6
 «استعاره، توصیف، محاوره و امثال آن»های زبانی مانند گفتن راوی بر اساس قواعد دستوری و آرایهروش سخن زبان 1
 د تصویرسازی با ترکیب عناصرچگونگی کاربرد زبان در روایت توسط نویسنده مانن سبک 8
 شکل روایت ازجمله چگونگی شروع داستان، تغییر زاویه دید، زمان داستان و امثال آن  تکنیک 3
 های داستان یا با شرح مبادالت عنوان راوی یا دادن این نقش به شخصیتنویسنده به دیدگاه  71

و مرور دقیق متن و ادامه مراحل، باید اقداماتی به شرح  شدهآوریهای جمعپس از غرقه شدن پژوهشگر در داده     
 ها برای تحلیل انجام داد.منظور ساماندهی دادهرا به 77-99جدول 

 



 

 

 ۵۵۶ مرجع پژوهش

 ها برای تحلیل . محورهای ساماندهی داده00-44جدول 
 توضیح محورها ردیف

 های مهمهای متن و انتخاب گزارهرهگر در تحلیل دیگر گزاهای غیرمهم و غیرداللتحذف گزاره قاعده حذف/ انتخاب 7
 ترای با مفهومی کلیهای غیرمرتبط برای ساختن گزارهاستفاده از گزاره تعمیم 2
 کننده بر حقیقت کل های داللتها در توالی مشترک و با یکدیگر و ساختن گزارهدر نظرگرفتن گزاره ساختن 9
 ها در سطح کالن مستقیم آن ها و پذیرشحذف بودن گزارهغیرقابل قاعده صفر 4

د و در شودر تحلیل فراتر از خالصه یا بخشی از یک متن داستان، به آشکارسازی معنی و مقصود متن اشاره می     
ر شود. دهای اجتماعی و فرهنگی بر زندگی مردم آشکار میآن معانی ضمنی متن برای درک سایر متون و اثر مجموعه

هایی در متن داستانی و در مواردی بر محیط روابط داخلی موجود و شناسایی مضمونمواردی تحلیل روایتی بر 
ان گیرد. در پارادایم تفسیری، شناخت تجربه زنده کنشگردهنده وقایع داستان تأکید صورت میاجتماعی و فرهنگی شکل

های روایتی ا در تحلیل داده(، سه سطح ر2118) 7تواند به ایجاد یک چارچوب نظری بینجامد. کاترین کولر ریزمنمی
 کند.معرفی می 72-99به شرح جدول 

 ها در پژوهش روایتی . سه سطح تحلیل داده02-44جدول 
 سطوح ردیف

 کنندگان شده توسط شرکتهای بیانداستان 7
 تفسیرهای پژوهشگران یا روایتی از روایت 2
 های خوانندگانبازساخت 9

گذاری ها با ارائه نتیجه معقول و زنجیروار اشاره کرد. ارزشهای تحلیلی روایته سازهگیری باید بدر بخش نتیجه    
گذاری های استداللی خردورزانه یا منطقی است. هدف فرایند ارزششده بر اساس قضاوتعملی روی  ادعاهای مطرح

 عنوان یک اساس برایتفاده بهاسمتقاعد کردن خوانندگان مبنی بر آن است که این ادعاها مطالب تأییدشده و قابل
-شناخت فعالیت در حوزه انسانی هستند. کیفیت پژوهش و موردتوجه بودن ادعاهای علمی به شواهد معتبر و منطقی

 توان ازنظر خبرگان در خصوص پژوهش استفاده کرد.بودن استدالل پژوهشگر بستگی دارد. برای اعتبار نتیجه می
صورت پالتی دارای یک ش داستان در یک توالی زمانی )اول، وسط، آخر( یا بهدر گام پایانی بازنویسی و  نگار

 شود. شخصیت اصلی با تجربیاتی از تضاد و مبارزه انجام می
 

 . روش پژوهش روایتی در بررسی مسیر شغلی44-1
غلی در قالب ش کنند. روایت عناصر مسیربرخی کارشناسان استفاده از روایت را برای بررسی مسیر شغلی پیشنهاد می

اش را فراهم خواهد کرد. داستان مسیر شغلی به تر از تجربه شخصی فرد از مسیر شغلییک رمان، امکان فهم عمیق
یر شغلی، گرایانه به مسهای متغیر شغلی چگونه باید عمل کند. نگاه برساختکند بفهمد کیست و در زمینهفرد کمک می

اش، در قالب یک داستان، دست پیدا کند. به تجربه ذهنی فرد از مسیر شغلیکند تا با استفاده از روایت، سعی می
 هستند.  79-99های پژوهشی این نوع پژوهش اغلب شامل مواردی به شرح جدول پرسش

                                                           

1.  Catherine Kohler Riessman 
 



  

 

 

 روش پژوهش تحلیل روایی یا روایتی ۵۵7

س
 های رایج در استفاده از پژوهش روایتی در مطالعه مسیر شغلی . پرسش04-44جدول  

 هاپرسش ردیف
 افراد چگونه است؟ساختار داستان مسیر شغلی  7
 بخشند؟افراد چگونه به مسیر شغلی خویش، در قالب داستان مسیر شغلی، معنی می 2
 اند؟ های مسیر شغلی افراد کدمهای داستانگونه 9

 سخن گفت.  74-99توان از سه پارادایم به شرح جدول در مسیر مطالعات مسیر شغلی می     
 مطالعه مسیر شغلی با استفاده از پژوهش روایتی  . انواع پارادایم برای 00-44جدول 

 توضیح انواع ردیف
 های شخصیتی ثابت افراد با الزامات شغلی سازی ویژگیمتناسب های فردیخصیصه 7
 های ثابت رشد در طول مسیر شغلی بدون توجه به خصیصه رشد 2
 رهافرد از مسیر شغلی افراد در خصوص کاهای منحصربهداستان روایت 9

ای فردی و اجتماعی است که شامل یک زبان بر اساس نگاه روایتی و داستان به مسیر شغلی، مسیر شغلی پدیده     
تقلیل مسیر شغلی را آشکار کند و این زبان مشترک همان مشترک است که قرار است آن ویژگی هرمنوتیکی غیرقابل

ها برای ارائه توصیفی از پدیده موردبررسی و تعیین مرزهای آن روایت یا داستان است. روایت یکی از بهترین استعاره
 (.  7931فر، تواند امکان ارتباط بین پژوهشگران آن حوزه را فراهم کند )پورعزت، شامی زنجانی و رئیسیاست که می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۵۵۴ مرجع پژوهش

 

 

 

 

 



 

 

 روش دیالکتیک
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 هدف کلی: آشنایی با روش دیالکتیک   

 اهداف یادگیری
 ل دیالکتیک  آشنایی با مفهوم روش تحلی 
 گیری در روش دیالکتیک  آشنایی با مالحظات نمونه 

 آوری داده در روش دیالکتیک  آشنایی با مالحظات جمع 

 ها در روش دیالکتیک  آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۵۸۱ مرجع پژوهش

 مقدمه

یک است که در این فصل با مبانی و نحوه اجرای این روش آشنا یکی از مسیرهای اجرای پژوهش کیفی روش دیالکت
 خواهید شد. 

 

 . آشنایی با مفهوم روش پژوهش دیالکتیک40-0
-بحث»تأکید دارد. این کلمه در طول تاریخ بر اساس روش خاصی از « مباحثه و مناظره»بر معنای لغوی « دیالکتیک»

برای گفتگو با طرف مقابل شکل گرفت. هدف « سقراط حکیم» و نخستین بار با اتخاذ روشی خاص توسط« ومناظره
کی یا روش دیالکتی»بود. الگوی اجرایی روش سقراط که امروزه بنام « رفع اشتباه و رسیدن به حقیقت»روش سقراط 

 بود.  7-94شود، شامل چند گام کلیدی به شرح جدول مطرح می« سقراطی
 قراطی . مراحل اجرای دیالکتیک به روش س0-40جدول 

عرفی م« دستیابی به معرفت حقیقی»برای روش اختصاصی خود و با هدف « دیالکتیک»در ادامه افالطون، کلمه      
عنوان حقایق عالم، به« کلیات و یا مُثل»، نفس انسانی را به درک «عقل همراه با عشق»کرد. به عقیده او، باید از راه 

. در یا دیالکتیکی نوشت« وگفتگوبحث»نامید و آثارش را با الگوی « دیالکتیک»راهنمایی کرد. او این روش خود را 
این رویکرد دیالکتیک، روشی برای کشف چیزهایی است که ما پیش از گرفتار شدن به بند تن، نسبت به آن آگاهی 

 رد.فسه وجود ندان، هیچ معلومات بیرونی، فی«سقراط و افالطون»داشتیم ولی فراموش کنردیم. بنر اسناس دیدگاه 
رجا چیز پابمعتقد بود که عالم همواره در حال تغییر و حرکت است و هیچ« هراکلیتوس»فیلسوف دیگری بنام      

ا نظریه و روش خاصی را برای کشف حقایق ب« هراکلیتوس»با استفاده از دیدگاه « هگل»نیست. دانشمندی آلمانی بنام 
عنوان شرط تکامل فکر و طبیعت دانست و اظهار داشت که را به« د و تناقضتضا»مطرح کرد. هگل « دیالکتیک»عنوان 

همراه « گراییهگرایی و تجربعقل»شود. روش دیالکتیکی هگل با تلفیق انتقادی پیوسته ضدی از ضد دیگری تولید می
ت و ذهنی»دوقطبی  برای درک جهان با اصطالحات« گراییگرایی و تجربهعقل»ازاین دیدگاه، دو جنبه بود. تا پیش

ر از شد. طرح هگل برای عبوبر پایه قرارگیری دانش  در یکی از دو قطب توصیف می« تفکر و واقعیت»یا « عینیت
 دیدگاهی مبنی بر استفاده از هر دو قطب بدون حذف طرف دیگر بود. ها و رسیدن بهطرفه بودن این فلسفهیک
ی، های ماددر تمام جنبه« حرکت و تحول»، واژه دیالکتیک با معنای «مارکسیسم و لنینیسم»باالخره در مکاتب     

 نظرات مادی خود را براساس منطق« مارکس و انگلس»اجتماعی، اقتصادی، اخالقی و طبیعی مورداستفاده قرار گرفت. 
الکتیکی یا دی باوریماده»را فراهم کردند. « ماتریالیسم دیالکتیک»گیری تشریح و تبیین کردند و زمینه شکل« هگل»

عنی شناخت با گرایی تأکید دارد. یشناسی یا نظریه شناخت یا دانش و فلسفه تجربهبر معرفت« ماتریالیسم دیالکتیکی
ظری در برابر مفهوم شناخت ن« گرایی دیالکتیکیماده»های عینی و درک ذات با مفاهیم انتزاعی صورت پذیرد. واقعیت

 مراحل ردیف
 شدهارائه مقدمات ساده و شناخته 7
 شده طرح پرسش از طرف مقابل و گرفتن تأیید درباره مقدمات طرح 2
دست کشیدن از ادعاهای خود و »یا « شده در شروع بحثانکار مقدمات پذیرفته»ادامه سؤاالت و قرار دادن طرف مقابل در دوراهی  9

 ی طرف مقابلاعتراف به درست بودن ادعا



  

 

 

 روش دیالکتیک ۵۸۸

س
طبیعت  حوزهدید و انگلس دامنه دیالکتیک را بهرویدادهای تاریخ و جامعه همساز میاست. مارکس دیالکتیک را تنها با 

 گسترش داد. 
« نیطبیعت و جامعه در حال دگرگو»بر مطالعه « فلسفه دیالکتیک»توان نتیجه گرفت که با این مرور تاریخی می     

نوان عو هنم به« روش تندریس»عنوان ، هم به«شروش پژوه»عنوان هنم به « روش دیالکتیک»ترتیب اینتأکید دارد. به
(. برای نمونه در رویکرد درمانی 7934گیرد )قائدی، موردبحث قرار می« روش درمانی»عنوان و هم به« روش زنندگی»

اشاره کرد که هدف آن، کاهش رنج افراد درگیر در مشکالت هیجانی نظیر افسردگی « رفتاردرمانی دیالکتیکی»توان به می
 اصل پذیرش در فنون فلسفه»را با « رفتاری -اصل تغییر در درمان شناختی»اضطراب است. این رویکرد،  و

ظیم هیجانی تن»و « های پذیرشعنوان مؤلفهذهن آگاهی و تحمل پریشانی به»کند و برپایه چهار مؤلفه ترکیب می« شرقی
 (. 7938ید )طاهری داغیان، قاسمی مطلق و مهدیان، نمااقدام می« های تغییرعنوان مؤلفهو کارآمدی بین فردی به

عنوان به تنوانعالوه، منیتوان برخی موضوعات و مسائل انسانی را بررسی و آشکار کرد. بهبنابراین با این روش می    
 هایوشعنوان ینک رویکرد، در همه ر، به«دیالکتینک»های مختلف مورداستفاده قرار داد. یک رویکرد، آن را در روش

فاده است و استقابل« هاها، انتقادی و انواع قیاسهرمنوتیک، پدیدارشناسی، مطالعنات تطبیقی، تحلیل»فلسفی مانند 
ر  کنند. ماهیت این روش مبتنی بهای پژوهش فلسفی معرفی میهمنه روش« بنیناد»عنوان همین دلیل برخی آن را بهبه

گو است. موضوع آن به کاوشگری فلسفی انسان و همه رخدادهای انسانی در گفت« اسنتدالل»و « پرسنش»دو مفهوم 
-94توان به مواردی به شرح جدول های این روش میبرای اتصال فرد به منبع عظیم آگاهی اختصاص دارد. از ویژگی

 (.7934اشاره کرد )قائدی،  2
 . انواع گستره معنایی مفهوم دیالتیک2-40جدول 

 انواع مفهوم ردیف
 لیل قوانین عمومی حاکم بنر گسترش و تکامل طبیعت، جامعه و تفکر تح 7
 تحلیل هگل با تأکید بر فرایندهای ایجادکننده تغییرات بر اساس تضنادها 2
 خوانی، تفاوت، مخالفت، ضدیت و تناقضتحلیل حرکت یک کل یا مجموعه تحت تأثیر تقابل عناصر ازجمله ناهم 9
 ه بصیرت حقیقی از طریق درون ذهنی فرد تحلیل سقراطی یا رسیدن ب 4
 عنوان حقایق عالمبه« کلیات و یا مُثل»تحلیل افالطونی با تأکید بر عقل همراه با عشق برای درک  5
 های مادی، اجتماعی، اقتصادی، اخالقی و طبیعیدر تمام جنبه« حرکت و تحول»تحلیل دیالکتیک مارکسیسمی با تأکید بر  6

ن نهادی شدن و نهادزدایی، تحلیل دیالکتیکی بسیار مؤثر است. رویکرد دیالکتیک یک نگاه کلی به زندگی برای تبیی     
شود ریشه در تحلیل مارکسیستی دارد و انشعابی از آن است. در رویکرد دیالکتیکی اجتماعی است که تصور می

ظاهر ثابت و پایدار در معرض تغییر اعی بهشود که جهان اجتماعی و حتی امور اجتمتأکید می« فرایندی»بر  7«بنسن»
طور مستمر از طریق تعامالت اجتماعی تولید ، نهادها به«گیری نهادهاشکل»(. در مدل دیالکتیکی 7311هستند )بنسن، 
ل پیوسته و مرتبطی را تشکیهمشوند )ساخت اجتماعی(؛ این ملزومات نهادی تولیدشونده، مجموعه بهو بازتولید می

ها، منبع اصلی و مستمر تنش و تضاد است )تناقض(؛ تجربه ها و درون آن)کلیت(، که عدم سازگاری بین آن دهندمی
ات شود که در بعضی مواقع به تغییر ترتیبگیری مجدد آگاهی نهادی میمستمر تناقض در زندگی اجتماعی موجب شکل

                                                           
1. Benson  



 

 

 ۵۸۲ مرجع پژوهش

پیامدهای ناخواسته ترتیبات نهادی موجود است گرفته ناشی از انجامد )عمل(. آگاهی نهادی شکلنهادی موجود می
 (.   7982پور، کند )تسلیمی، میرزایی اهرنجانی، محسنی و قلیهای نهادی را نمایان میکه تناقض

       

 . فرایند اجرای روش پژوهش دیالکتیک40-2
 مرور کرد.  9-94توان در جدول مراحل اجرای یک روش پژوهش دیالکتیک را می

 فرایند اجرای پژوهش دیالکتیک .4-40جدول 
 توضیح محورها ردیف

 شناسایی مسئله، بیان مسئله از ابعاد مختلف و بیان هدف و سؤاالت پژوهش بر اساس مسئله طراحی پژوهش 7
 شده و سؤاالت آن  انتخاب نمونه مناسب با توجه به مسئله انتخاب گیرینمونه 2
 مصاحبه، مشاهده و کدگذاری  هایاستفاده از روش هاآوری دادهجمع 9
 ها بر اساس یک یا چند مورد از رویکردهای تحلیلی دیالکتیک  تحلیل داده هاتحلیل داده 4
 ها و ارائه پیشنهادها بندی از یافتهجمع گیریونتیجهبحث 5

 

 . طراحی پژوهش 40-4
بیت مانند وترتواند در حوزه تعلیمیگام نخست پژوهش یافتن موضوع برای دیالکتیک و شروع بحث است. موضوع م

دیگر  های مدیریت، اقتصاد، فرهنگ وتواند در حوزهوتربیت، برنامنه درسی و امثال آن باشد. یا موضوع میفلسفه تعلیم
برانگیز باشد، موافق و مخالف زیناد داشنته باشند. اینن مرحله، بحث باشد. موضوع باید بحثموارد اجتماعی قابل

 له تز است.همان مرح
دهی شود. عنوان مسئله اصلی پژوهش سازمانصورت نظرات موافق و مخالف بهدر این مرحله باید موضوع به     

های موافقنان و مخالفان شناسایی و وپرورش وجنود دارد، باید دیدگاهیعنی اگر موضوع خاصی در حوزه آموزش
گیرد و در ادامه باید اهداف و سؤاالت پژوهش را بر مبنای بندی شوند. در این حالت بینان مسئله صورت میفهرست

اره است. یعنی باید درب« نوع دیالکتیک»های مهم در طراحی پژوهش دیالکتیکی، انتخاب آن تدوین کرد. از دیگر گام
آشنا بود.  ناستفاده از شیوه دیالکتیکی تصمیم گرفت. برای استفاده از هر نوع شیوه دیالکتیکی باید با بنیاد فلسفی آ

 های زیر خواهد بود. یک از شیوهدنبال استفاده از کدامیعنی مشخص شود که پژوهشگر بنه
 کشنف حقینقت یا رویکرد سنقراط و افالطون 
 ها یا رویکرد آدرنوآشکار کردن ضعف 

  رویکرد پنوپر 

 

 گیری در روش دیالکتیک. مالحظات نمونه40-0
اختصاص دارد. در این مرحله باید افراد « انتخاب طرف یا طرفین گفتگو»ه گیری در این روش بمرحله مهم نمونه

صورتی غیرتصادفی و هدفمند انتخاب شوند. برخی از انواع دیالکتیک با توجه به مناسب برای شرکت در گفتگو به
 انواع روش دیالکتیک با توجه به مخاطب معرفی شده است.  4-94شوند. در جدول نوع مخاطب معرفی می

 
 



  

 

 

 روش دیالکتیک ۵۸۵

س
 . انواع  روش دیالکتیک با توجه به مخاطب 0-40جدول 

 توضیح انواع دیالکتیک ردیف
 یا دیالکتیک ناب رودرروی دونفره 7
 نفره 5تا  9های گروه گروهی 2
 مثالً از طریق نوشتار یا تلفن و.. غیرحضوری 9
 واکاوی درونی 7با خود 4

را موردتوجه قرار داد  5-94یی به شرح جدول هافتگو، باید پرسشبرای انتخاب افراد مناسب برای شرکت در گ      
 (. 7934)قاعدی، 

 ها برای انتخاب افراد مناسب در روش دیالکتیک  . انواع  پرسش5-40جدول 
 هاپرسش ردیف

 چه کسی یا کسانی را انتخاب کنیم؟ 7
 آنان را با چه شرایطی انتخاب کنیم؟ 2
 شرایط گفتگو چیست؟ 9
 حل گفتگو چیست؟مرا 4
 دفعات گفتگو چگونه است؟ 5
 محل گفتگو کجاست؟ 6

 
 ها آوری داده. مالحظات جمع40-5

به قاعده خاص خود « بحث و گفتگو»ها به چارچوب خاصی نیاز است. درواقع آوری دادهدر این روش برای جمع
ا باید هآوری دادهشروع بحث و اقدام به جمع نیاز دارد باید قواعدی موردتوافق طرفین بحث وجود داشته باشد. قبل از

از آمادگی و عالقه طرف مقابل به شنرکت در گفتگو همراه با پذیرش قواعد گفتگو اطمینان حاصل کرد. گفتگوی 
ب ها و مغلوب کردن فنرد به سبهای خود یا ارائه دانستنیدیالکتیکی، بیان برخی عقاید یا به کرسی نشاندن حرف

ات نیسنت. دو عنصنر اساسی دیالکتیک، پرسش و پاسخ به آن در قالب استدالل است. پرسش بعندی، نداشتن معلومن
تر و های شاملکند تا به کلطور ادامه پیدا میتردیند به آن استدالل و طرح پرسشی دیگر است و این فرایند، همین

 تر رسید.جامع
 

 ها . مالحظات تحلیل داده40-6
ست. های مطرح شده اها و استداللگام در هر محله از گفتگو با پاسخبهست. هدف ارتقای گامهدف، مصاحبه گرفتن نی

تری رسید. در این جلسنات، بنا ثبنت و ضنبط گزارش، فرایند ارتقاء میزان فکر دنبال یعنی باید به مفاهیم عمیق
 میزان پیشرفت را سننجید و مراحنل کمک روش تحلیل موضوعی و محتوایی با استدالل منطقیشود. لذا باید بهمی

 ارتقناء را نشان داد. 

 

 

                                                           
1. Dialectic self 
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 رشناسی  هدف کلی: آشنایی با روش تبا

 اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم روش تبارشناسی 
 گیری در تبارشناسی  آشنایی با مالحظات نمونه 

 در تبارشناسی   آوری دادهآشنایی با مالحظات جمع 

 ها در تبارشناسی  آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۵۸۶ مرجع پژوهش

 مقدمه

هایی است که به مسئله فرهنگی زمان حال با تأکید بر چرایی آن اشاره دارد. در این فصل به تبارشناسی یکی از روش
 معرفی روش پژوهش تبارشناسی پرداخته خواهد شد. 

 
  هش تبارشناسی. مفهوم روش پژو45-0

و  «شناسینسل»، «شناسینامهشجره»، «شناسینسب»در فارسی با اسامی دیگری چون « Genealogy»تبارشناسی معادل 
شده است. این مفهوم بر بررسی تغییر مفاهیم در طول تاریخ تأکید دارد. نکته کلیدی ترجمه« شناسیدیرینه»در مواردی 

توان این اصل کلیدی در این روش را شناسایی کرد. بنابراین ابعاد مختلف نیز می« تبارشناسی»در رابطه با خود مفهوم 
 تبارشناسی با رویکرد فلسفی و»و « تبارشناسی با رویکرد تاریخ خانوادگی»از دو بعد  7«روش پژوهش تبارشناسی»

 موردتوجه قرار خواهد کرد.« شناختیجامعه

 
 ی. تبارشناسی با رویکرد تاریخ خانوادگ45-2

و ترسیم درخت  2«نامهشجره»و تهیه یک « هاتاریخ خانواده یا دودمان»شناسایی « تبارشناسی»رویکرد اولیه و تاریخی 
، «یل ژنتیکیتحل»، «اسناد تاریخی»، «مصاحبه شفاهی»های خانوادگی بود. تبارشناسان برای رسیدن به این نتیجه از روش

ه های مرتبط استفادنامهی داده درباره خانواده و روابط خویشاوندی و شجرهآورو دیگر اسناد برای جمع« هابیوگرافی»
ی گیرد. نتیجه این بررسکنند. در این رویکرد مطالعه روی اجداد و فرزندان فرد از ابعاد مختلفی موردتوجه قرار میمی

 شود.  ای نوشتاری میهیا روایت 7-95شده در شکل های ارائهاغلب منجر به ارائه یک نمودار مانند نمونه

 
 هایی از  درخت خانوادگی در تبارشناسی. نمونه0-45شکل 

                                                           
1. Genealogy research method  
2. Pedigree  



  

 

 

 روش تبارشناسی ۵۸7

س
نی های دقیق و فبا روش« هانامه یا تبارنامهشجره»ها برای تهیه با سفارش افراد یا سازمان« ایتبارشناسان حرفه»     

، «دگیزنسبک»، «دوره زندگی»با ابعادی چون تناسب و حسب نیازها کنند. در ادامه این رویکردهای پژوهشی بهاقدام می
گروه خاصی »با این رویکرد، بر روی « تبارشناسان»موردتوجه و تأکید قرار گرفت. برخی از « هاهانگیز»و « هابیوگرافی»

صورت تخصصی کار به« یک شخص خاص و مشهور»یا « یک مکان»، «یک نام خانوادگی خاص»یا « مانند قوم لر
ا از رعایت تهیه شد ت« هیئت صدور گواهینامه تبارشناسان»توسط « استاندارد اثبات تبارشناسانه» 2111سال کنند. از می

استانداردهای الزم توسط تبارشناسان اطمینان حاصل شود. این استانداردها بر اموری چون توانایی تفسیر مستندات و 
 د. ویژه قدرت تشخیص در مواجهه با اسناد متناقض تأکید داربه

تواند از یک فرایند پیچیده شامل استفاده از سوابق تاریخی تا تحلیل ژنتیکی پژوهش تبارشناسی در این رویکرد می     
 دنبال کرد.  7-95شرح جدول توان بهترین مراحل اجرای پژوهش با این رویکرد را میگیرد. مهمرا در بر می

 رد تاریخ خانوادگی  . مراحل اجرای روش تبارشناسی با رویک0-45جدول 
 توضیح مراحل  ردیف

 شناسی خانوادگی یک فرد یا یک قوم و طرح اهداف و سؤاالت شناسایی مسئله ازجمله لزوم ریشه طراحی پژوهش 7
 آوری داده با توجه به شرایط هر قوم یا فردانتخاب نمونه انسانی مناسب و اسناد مناسب برای جمع گیرینمونه 2
شده و درنهایت آوریهای جمعهای مصاحبه، مشاهده و کدگذاری و بررسی اعتبار دادهاستفاده از انواع روش ها دهآوری داجمع 9

 هاسازی دادهسازی یا متنییکدست
 ها برای رسیدن به یک سابقه خانوادگی منسجم ها و تحلیل آنترکیب داده ها تحلیل داده 4
 نامه ا و ارائه نمودار درختی سابقه خانوادگی یا شجرههبندی یافتهجمع گیریونتیجهبحث 5

هی دهای تاریخی، اجتماعی و خانوادگی برای دستیابی به شناسایی صحیح افراد و روابط ضروری است. ارجاعزمینه     
العات موجود در اط»، «سوابق اولیه ایدئال»، «کیفیت منابع»های معتبر مبتنی بر گیریبه منبع نیز بسیار مهم است. نتیجه

خواهد بود. در بسیاری از موارد، تبارشناس باید ماهرانه و غیرمستقیم شواهد را « اولاطالعات ایدئال دست»، «آن منابع
 ها وآوری شواهد، داستانای برای هویت و خویشاوندی موردبررسی ایجاد کند. پس از جمعآوری کند تا پروندهجمع

-دیگر وابستگی اجداد و»ها را ارزیابی کرد. در این رابطه باید مستندات را از باب اعتبار آنکننده باید مستندات پشتیبانی

یل ها را ترکیب و تحلو امثال آن موردبررسی قرار گیرد. سپس باید داده« رویدادهای زندگی»، «روابط خویشاوندی»، «ها
. امروزه نمودار درختی تاریخ خانوادگی با مبتنی بر تبارشناسی ایجاد شود« سابقه خانوادگی منسجم»کرد تا یک 

ای هآوری، ذخیره، تنظیم و نمایش دادهبرای جمع« تبارشناسی»افزارهای شود. نرمافزارهای کامپیوتری ترسیم مینرم
ه لافزارها با ذخیره اطالعات اولیه درباره افراد ازجمگیرد. برخی از این نرمتبارشناسی خانوادگی مورداستفاده قرار می

یم امکان بررسی روابط و ترس« تاریخ تولد، وضعیت تأهل، سال مرگ، شغل، محل زندگی و دیگر اطالعات بیوگرافی»
 (. 2176، 7کنند )اسمیتهای نمونه را فراهم مینمودار خویشاندی و دیگر گزارش

 
 
 

                                                           
1. Smith  



 

 

 ۵۸۴ مرجع پژوهش

 شناختی. تبارشناسی با رویکرد فلسفی و جامعه45-4
با  «درک رایج از  باورهای متفاوت فلسفی و اجتماعی موجود»خی است که در آن روشی تاری« تبارشناسی در فلسفه»

« تبارردیابی»گیرد. این رویکرد بر در نظر گرفتن هدف، گستره یا کلیت گفتمان در یک بازه زمانی موردبررسی قرار می
مطالعه  دیگر با روشعبارت. بهگیری و تغییرات معنایی آن در بستر تاریخ، تأکید دارداز منظر مفهومی و زمینه شکل

 شود. کفتمانها در روندی تاریخی بررسی میهای روز و چرائی بروز آنمند درباره مسائل فرهنگی یا گفتماننظام
ای چندوجهی و چندمعنایی است. کثرت وجوه و کثرت معانی این پدیده موجب پیچیدگی و ابهام در دریافت پدیده

ها منشأ تاریخی دارند )گنجی، امیرمظاهری و لبیبی، ردهای آن شده است. همه گفتمانصحیح معانی، تعاریف و کارب
 توان بسیاری از مشکالت مورداشاره را رفع کرد. (. بنابراین با مطالعه تاریخی از ابتدای شروع تا نقطه حاضر می7938
در روند تاریخی است. « های موجودچرایی وضعیت موجود فرهنگی یا گفتمان»در این روش پژوهشگر به دنبال       

خواهد بداند که چرا از میان انواع حاالت ممکن، شرایط فرهنگی یا گفتمانی به وضعیت موجود رسیده است. یعنی می
امری « قتحقی»است. در این رویکرد « نیچه»شناسی، برخاسته از فلسفه رخداد و اندیشه لحاظ معرفتتبارشناسی به
گیری آن جدا فرض کرد و درک آن مستلزم درک روابطی است که منجر به ا از پروسه شکلتوان آن راست که نمی

(. از دیدگاه فوکو بر مبنای تبارشناسی، هر پدیده ازجمله 7938تولد آن حقیقت شده است )گنجی، امیرمظاهری و لبیبی، 
خ نیاز این تغییرات در طول تاریفرهنگ، حاصل تغییراتی در طول تاریخ است، بنابراین شناخت هر پدیده به بررسی 

 7«شناسینهدیری»شود اما در نقطه موجود شناسایی و گذشته آن تا رسیدن به این نقطه بررسی می« تبارشناسی»دارد. در 
-تانشناسی و باستبارشناسی، دیرینه»شوند. سه مفهوم ها در گذشته بررسی میاتفاقات و پدیده 2«شناسیباستان»و 

 (.  7986شده است )مسعودی، ارائه 2-95 در جدول« شناسی
 شناسی در ارتباط با هم  شناسی و باستان. مفاهیم تبارشناسی، دیرینه2-45جدول 

 توضیح انواع  ردیف
 در روند تاریخی « چرایی وضعیت موجود فرهنگ یا گفتمان» تبارشناسی 7
ندیشه و شناسان و با حفاری در تاریخ ار گذشتگان به سبک باستانو گفتمان با مطالعه آثا تأکید بر گذشته فرهنگ شناسیدیرینه 2

 « دهنده آنانتحلیل قواعد مخفی و ناآگاهانه شکل»و در ادامه « اقدامات و افکار گذشتگان»استخراج 
 های مختلف زمین برای بررسی تغییرات زندگی جانداران در ادوار گوناگون مطالعه الیه شناسیباستان 9

وقایع را  «تبارشناسی»شود اما است اما فقط به دوران گذشته محدود می« تبارشناسی»شناسی مقدمه اقع دیرینهدرو     
 کند. های مختلف تاریخی تار رسیدن به نقطه موجود دنبال میدر دوره

ها، نترین آشناسی وجود دارد که یکی از مهمالگوهای اجرای متفاوتی برای روش تبارشناسی در فلسفه و جامعه     
، «بررسی سوابق موضوع»، مرحله دوم به «شناسایی مسئله»گانه فوکو است. در این روش مرحله اول به مراحل ده

مرحله  ،«تحلیل گسست»، مرحله پنجم به «هاکشف گفتمان»، مرحله چهارم به «شناسایی درجه صفر»مرحله سوم به 
« تحلیل مقاومت»، مرحله نهم به «تحلیل قدرت»، مرحله هشتم به «دفتحلیل تصا»، مرحله هفتم به «تحلیل تبار»ششم به 

                                                           
1. Paleontology 
2. Archeology 



  

 

 

 روش تبارشناسی ۵۸۲

س
(. این مراحل در ادامه 7938اختصاص دارد)گنجی، امیرمظاهری و لبیبی، « تحلیل نهایی یا نقد حال»و مرحله دهم به 

 و در فرایندهای اجرایی مورداشاره تشریح خواهند شد.   
ن ماهیت ثابت، قوانی»های کیفی، رهایی آن از هرگونه با دیگر پژوهش ترین وجه تمایز پژوهش تبارشناسیمهم     

ند های کیفی به یک یا چاست. این در حالی است که هر یک از دیگر روش« بنیادی، غایات متافیزیکی و روند مطالعه
از هرگونه  خارج« عنظیر وقایثبت و ضبط خصلت یکتا و بی»عنوان از موارد مورداشاره، ارتباط دارند. هدف تبارشناسی 

 غایت یکدست و یکنواخت است. 
 

 . فرایند اجرای پژوهش تبارشناسی45-0
 مرور کرد.  9-95توان در مراحلی به شرح جدول فرایند اجرای پژوهش تبارشناسی را می
 . فرایند اجرای پژوهش تبارشناسی 4-45جدول  

 توضیح انواع  ردیف
 چالش فرهنگ یا خصیصه گفتمانی و تدوین اهداف و سؤاالت پژوهش  بیان مسئله با تأکید بر طراحی پژوهش 7
 آوری داده گیری از انواع منابع انسانی یا اسنادی برای جمعنمونه گیرینمونه 2
 «اولمصاحبه، مشاهده، اسناد و منابع دست»ها با انواع ابزارهای آوری دادهجمع ها آوری دادهجمع 9
ها، تعیین عناصر گفتمانی، تعیین عوامل عدم تعادل، یافتن گفتمان تعیین محدوده تاریخی، مشخص کردن گفتمان هاوتحلیل دادهتجزیه 4

 تعادلی در گفتمان جدیدجدید و تحلیل و معرفی عوامل بی
 بندی کلی همراه با پیشنهادارائه نتیجه و جمع گیریبحث و نتیجه 5

      
 . مالحظات طراحی پژوهش45-5

آن  باشد که برای آن به تاریخ و تغییرات« زمان حال و با خصیصه گفتمانی»موضوع تبارشناس باید درباره مسئله و 
ائه تصویری و ار« مبدأ»شود. درواقع مسئله باید طوری انتخاب شود که در آن فهم یک پدیده تاریخی با تأکید بر مراجعه 

، سپس به گذشته و ابتدای آن رفت. در رویکردهای تبارشناسی دقیق از آن باشد. یعنی باید با شرح پدیده در زمان حال
 شود. تأکید می 4-95هایی به شرح جدول فوکو بر گزاره

 های تبارشناسی فوکو . انواع  گزاره0-45جدول 
 توضیح انواع  ردیف

 متأثر از خصلت ذاتی متن و فشار حاشیه  عدم تعادل متن و حاشیه 7
 ها بر متن و تنازع گفتمانیفتمان جدید ناشی از فشار حاشیهتولد گ تولد گفتمان جدید 2
 بررسی رابطه قدرت با دانش در شرایط خاص با توجه به تغییر دائمی آن همراهی قدرت و دانش 9

یرد. گعنوان یک چالش و مسئله موردتوجه یک پژوهشگر قرار میدر ایران به« روشنفکری دینی»در یک نمونه با      
 هایشود که این مفهوم از دهه چهل ظهور یافته و تا امروز دچار تغییرات متعددی در دورهاولیه روشن میدر بررسی 

جهت که پردازد، نه ازاینبه تاریخ این پدیده می« روشنفکری دینی»مختلف شده است. تبارشناسی هویت فرهنگی 
فرهنگی، در حال حاضر با ارائه تفسیری سازد، بلکه از این حیث که این هویت تاریخ تحوالت آن را مشخص می

ند که کخاص از نسبت بین دین و در موردی سنت، سبک زندگی خاصی را بر اساس خودفهمی موقعیتی ترویج می
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دارانه مبتنی بر مرجعیت است. تبارشناس درصدد تبیین سیر تاریخی روشنفکری گاهی در تعارض با سبک زندگی دین
 های فعلی مبتنی بر آن با مطالعاتگذاریها و احکامی برای سیاستیابی به گزارهدینی نیست، بلکه درصدد دست
 (.7935تاریخی است )خنیفر و مسلمی، 

 
 گیری در پژوهش تبارشناسی. مالحظات نمونه45-6

 یرد.گبرای محدود کردن قلمرو موردمطالعه، موضوع انتخاب و در همان مسیر بازگشت به گذشته ابتدایی آن صورت می
گیری در این روش های کالمی مهم در آن است. نمونهدر این مسیر تأکید بر موضوع در یک عصر تاریخی و کنش

های شفاهی، مکتوب و خطابه»ازجمله « گفتار، نوشتار و قضایای گفتمانی»هایی چون هدفمند خواهد بود و قالب
آوری های انسانی برای جمعند از میان شخصیتتواگیری میدهد. همچنین نمونهرا پوشش می« ایهای دورهآرشیو

 اول از طریق مصاحبه باشد. های دستداده
 

 ها در پژوهش تبارشناسیآوری داده. مالحظات جمع45-1
ها، اطالعات و ها محور خود پژوهشگر است که از ابتدا تا انتهای مسیر باید در دادهآوری دادهدر این روش برای جمع

 اشاره کرد. 5-95توان به موارد جدول آوری در این روش میباشد. از مالحظات جمع ورها غوطهتحلیل
 ها در روش تبارشناسیآوری داده. مالحظات جمع5-45جدول 

 مالحظات ردیف
 شناسایی نقطه صفر یا آغازین پدیده و کنکاش آن تا رسیدن به وضع موجود یا نقطه فعلی  7
 برای بررسی در طول تاریخ« اولمصاحبه، مشاهده، اسناد و منابع دست»ازجمله  مندی از انواع ابزارهابهره متکی نبودن به یک ابزار خاص و 2

 موضوع 
 بازسازی دائمی وقایع و گاهی تبدیل آن به داستان، برای پرده برداشتن از چیزهای مغفول مانده یا دیده نشده در تحوالت موضوع 9
 ترچگونگی تبدیل یک دانش عمیق به دانشی عمیق بازنگری پیوسته اسناد و نمایش 4
 شده به یک متن یکدست برای تحلیل آوریهای جمعتبدیل همه انواع داده 5

 
 ها در پژوهش تبارشناسی. مالحظات تحلیل داده45-8

 مرور کرد.  6-95توان به شرح جدول ها در روش تبارشناسی را میمراحل تحلیل داده
 حلیل داده در پژوهش تبارشناسی . مراحل ت6-45جدول 

 توضیح انواع  ردیف
در متن رجوع چندباره به منابع و متون و « های غالب یا غیرغالبگفتمان»شناسایی موضوعات، تبارها یا  هاشناخت گفتمان 7

 تحلیل همه مباحث گفتمانی پیرامون موضوع
 آمدهدستهای بهبا تحلیل چندباره داده تعیین عناصر گفتمانی مرتبط با موضوع شناخت عناصر گفتمان 2
 ویژه گفتمان غالبهای گفتمانی و بهمراجعه به متن و شناسایی علل عدم تعادل شناسایی عوامل عدم تعادل 9
 شناسایی گفتمان تولدیافته یا مولود جدید یا همان گفتمان تحت بررسی شناسایی گفتمان جدید 4
 تعادلی در گفتمان جدیدصر عامل بیتحلیل و معرفی عنا تحلیل نهایی 5
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س
 تقسیم کرد.  6-95توان به دو دسته به شرح جدول الگوهای تحلیل در تبارشناسی را می     

 . انواع الگوهای تحلیل در تبارشناسی 6-45جدول 
 توضیح انواع  ردیف

 مان نبودنتحلیل وقایع در سطح و به دنبال معنای عمیق و نهفته در ورای گفت تحلیل در سطح 7
 فاصله گرفتن از پدیده موردمطالعه و نگاهی کلی و از باال به پدیده داشتن  گیریفاصله 2

یانی و ابژه، مفاهیم، وجه ب»توان بر اساس چهارعنصر ساختار گفتمانی یعنی برای شناخت گفتمان و عناصر آن می     
، شناخت شرایط ظهور و پیدایی عناصر و قواعد ایجادکننده اقدام کرد. در هر چهار مورد، مسئله تبارشناسانه« استراتژی

 (. 7938ساختار است )گنجی، امیرمظاهری و لبیبی، 
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 هدف کلی: آشنایی با روش مطالعه موردی  

 اهداف یادگیری
  مطالعه موردی  آشنایی با مفهوم روش 
 مطالعه موردی  گیری در آشنایی با مالحظات نمونه 

 مطالعه موردی  ها در آوری دادهآشنایی با مالحظات جمع 

 مطالعه موردی  ها در آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه

ها برای بررسی عمیق یک فرد، گروه یا یک رویداد است. در این فصل به معرفی روش مطالعه موردی یکی از روش
 واهد شد. پرداخته خ

 
 . مفهوم روش مطالعه موردی46-0

شود هم دیده می« نگاریپژوهی، مورد پژوهی، قضیه پژوهی و تک نمونه»های دیگری چون با ترجمه 7«مطالعه موردی»
به بررسی « روش مطالعه موردی»شود. استفاده می« مطالعه موردی»شده اما در این کتاب از ترجمه رایج و پذیرفته

با رویکردی توصیفی یا تبیینی تأکید دارد. بنابراین « فرد، خانواده، گروه، رویداد، سازمان و جامعه خاص»عمیق یک 
ز ا« رفتار یک فرد، یک حادثه، یک تصمیم، یک سازمان و امثال آن»ازجمله « مورد»رویکرد این روش به درک عمیق 

العه موردی مناسب زمانی است که موردمطالعه را کند. برخی اعتقاد دارند که روش پژوهش مطابعاد مختلف توجه می
ر گام در ابعاد مختلف و در ادامه تفسیبهاش تشخیص داد. این روش نوعی مشاهده مفصل و گامراحتی از زمینهنتوان به

. انجام داد« یا ترکیبی کّمیکیفی، »های توان به روشگراست. مطالعه موردی را میمشاهدات با دیدگاه عمیق و کل
تلف ها از ابعاد مخآوری دادهاغلب تأکید بیشتر بر استفاده از الگوهای پژوهش کیفی و بعد ترکیبی با هدف جمع

 شود.های متعددی بررسی میخاص انتخاب و از جنبه« مورد»تر شدن مطالعه است. در این روش یک منظور عمیقبه
با  عنوان یک واحد تحلیلشود باید این نظام بهر گرفته میدر نظ« مورد»عنوان به« نظام آموزشی»وقتی یک نظام مانند 

-معرفی شود. برای نمونه در نظام آموزش« حدومرزی مشخص و متشکل از عناصر و عوامل متعدد و مرتبط به هم»

 بررسی کرد یا« آموز، معلم، مدیر، برنامه درسی و امثال آندانش»توان مورد را با توجه به عناصری چون وپرورش می
طور عمقی های متعدد و بههای آن را از جنبهمطالعه و مشخصه« مورد»عنوان یک هر یک از عناصر مورد را اشاره را به

ها از دید موردبررسی قرار داد. هدف کلی در هر مطالعه موردی مشاهده تفصیلی ابعاد موردمطالعه و تفسیر مشاهده
توان به مواردی به شرح های روش مطالعه موردی میرین ویژگیت(. از مهم7914گرا است )بازرگان و مرادی، کل

 اشاره کرد. 7-96جدول 
 های روش مطالعه موردی . انواع ویژگی0-46جدول    

 توضیح انواع  ردیف
 تمرکز بر وضعیت، رویداد، برنامه یا پدیده خاص تمرکز 7
 ارائه توصیف مفصل از موضوع موردمطالعه  توصیف 2
 اندازهای تازه، معانی جدید و بینش نو روابط متقابل جدید، چشم کشف اکتشاف 9
 های از پیش موجودها بدون ارزشیابی فرضیهها با بررسی دادهارائه اصول و تعمیم استقراء 4

برخی اعتقاد دارند که مطالعه موردی بیش از آنکه یک روش پژوهش باشد، یک راهبرد پژوهشی با امکان استفاده      
ز طریق ا« سازی یا ایجاد فرضیهنظریه»یا ترکیبی است. یکی از رویکردهای این روش  کمّیهای کیفی، انواع روشاز 

(. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که 7989فرد و الوانی، بررسی باز و کاربرد روش استقرائی خواهد بود )دانایی

                                                           
1. Case study  
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س
نها ها دارد که تیت باالتری نسبت از بسیاری از دیگر روشاستفاده از این روش برای درک عمیق موضوعات از اولو

 (.7318، 7کنند )استیکاطالعاتی سطحی را تولید می
 

 . مراحل اجرای پژوهش مطالعه موردی46-2
 است.  2-96روش مطالعه موردی شامل مراحلی به شرح جدول 

 . مراحل اجرای پژوهش مطالعه موردی 2-46جدول  
 توضیح مراحل ردیف

 بیان مسئله در رابطه با یک مورد خاص و در ادامه تعیین اهداف و سؤاالت پژوهش راحی پژوهشط 7
 «فرد، خانواده، گروه، رویداد، سازمان و جامعه خاص»صورت هدفمند از میان تمرکز روی موارد خاص به گیرینمونه 2
 ط به مورد خاص یا ترکیبی مربو کمّیهای کیفی، آوری انواع دادهجمع آوری دادهجمع 9
 ها های مربوط به مورد، تحلیل دوایر اطراف محاط بر مورد و تأثیر آنتمرکز پژوهشگر بر یافته تحلیل داده 4
 بندی کلی از نتایج و ارائه پیشنهادجمع گیریونتیجهبحث 5

      
 . طراحی پژوهش46-4

کند. در این مرحله باید مشخص شود که پژوهش از میآغاز « بروز مسئله»در بیان مسئله، پژوهشگر از زمینه و محیط 
در شرایط خاص « موردیتک»است. در اغلب موارد پژوهش از نوع « موردیچندموردی یا میان»یا « موردیتک»نوع 

 به شرح« کلی و مبسوط»موردی خود به دونوع فرد درباره یک مورد خاص خواهد بود. طرح پژوهش تکو منحصربه
 شود. یم میتقس 9-96جدول 

 . انواع طرح پژوهش تک موردی 4-46جدول 
 توضیح انواع  ردیف

 بدون توجه به اجزاء و مناسب شرایط بدون واحد فرعی معقول و مناسب کلی 7
 تأکید بر اجزا و واحدهای فرعی  مبسوط 2

ارد؛ زیرا شواهد و اگر قدرت انتخاب منابع وجود داشته باشد، پژوهش چندموردی بر تک موردی ارجحیت د      
مدارک بیشتری را دربر دارد. انجام پژوهش چند موردی، مستلزم دسترسی به منابع وسیع و صرف زمان زیاد است و 

ندی باغلب نیازمند گروه پژوهشگران است. البته این روش نوعی تکرار پژوهش از زوایای مختلف است. در یک دسته
معرفی شده است که پژوهشگر باید رویکرد خود را در  4-96ح جدول بر اساس هدف، انواع مطالعه موردی به شر

 (. 7983هر یک از این سه دسته در مرحله طراحی پژوهش مشخص کند )یارمحمدیان و همکاران، 
 . انواع روش مطالعه موردی بر اساس هدف 0-46جدول 

 توضیح انواع  ردیف
   کمّیهای تفاده روش محوری گراندد تئوری و تلفیقی از روشمطالعه مورد برای طراحی نظریه با اس پردازینظریه 7
 کمّیهای کیفی و آزمون نظریه برای تعیین اعتبار و پایایی با تلفیقی از روش آزمون و نقد نظریه 2
 مطالعه با هدف حل یک مشکل یا مسئله  حل مسئله 9

                                                           
1. Skate  



 

 

 ۵۵۶ مرجع پژوهش

 گیری. مالحظات نمونه46-0
شود. در غیر مورد انتخابی هم مشخص می« ه، اهداف و سؤاالت پژوهشمسئل»در این روش اغلب با مشخص شدن 

هایی برخوردار باشد که مطالعه آن چنان ویژگیرا انتخاب کرد که در دسترس باشد و از آن« موردی»این صورت باید 
گیری هکار نمون باشد« موردیچندموردی یا میان»ازنظر اطالعات پژوهشی آشکارکننده باشد. بدیهی است که اگر مطالعه 

(. مطالعه موردی رویکردی است که هر واحد اجتماعی را 7914کند )بازرگان و مرادی، پیچیدگی بیشتری پیدا می
باشد. در « فرد، خانواده، گروه، رویداد، سازمان و جامعه خاص»نگرد و واحد مطالعه ممکن است عنوان یک کل میبه

 (. 7982یین جامع همه اجزای منفرد خواهد بود )ازکیا و دربان آستانه، این حالت هدف مطالعه موردی، توصیف و تب
و انتخاب آن از موارد بسیار مهم در روش مطالعه موردی است. موردمطالعه باید « مورد یا واحد تحلیل»تعریف      

« د تحلیل مطالعهواح»ای محدود باشد. موردمطالعه درواقع شده در چارچوب و زمینهای از یک نوع و تعریفپدیده
مانی یک روش در»یا « یک واکنش دارویی»، «یک نشانگان بالینی نادر»تواند می« مورد»است. در مطالعه موردی بالینی، 

« ای مشخصموضوع و برنامه»یا « یک فرایند»باشد. اما در حوزه پیراپزشکی و غیربالینی، مورد ممکن است « جدید
ر دو صورت است که در آن پژوهشگر به بررسی وقایع معاصر در زندگی واقعی صورت تجربی، نظری یا هباشد که به

 (.   7983بخش، باریک و محمدیپردازد )یارمحمدیان، آقارحیمی، حیاتی آبای از شواهد میبا استفاده از منابع چندگانه

انی اول مانند منابع انسدست»بع استفاده شود و اینکه از چند من« چندموردی»یا « موردیتک»که از روش وابسته به این
توان مالحظات مختلفی را مدنظر قرار داد. شود، میاستفاده می« دوم مانند اسناد موجودمنابع دست»یا « برای مصاحبه

پیمایش، تحلیل محتوا، تحلیل مضمون »با توجه به اینکه روش مطالعه موردی بر استفاده از چند روش پژوهش مانند 
ا هگیری را با توجه به هر روش موردتوجه قرار داد. اغلب انتخاب نمونهکند باید مالحظات نمونهفاده میاست« و امثال آن

« اع نظریاشب»گیرد. برای کفایت تعداد نمونه نیز اغلب از روش صورت غیرتصادفی هدفمند صورت میدر این روش به
 شود. ذهن پژوهشگر استفاده میدر « حدکفایت مستندات»یا رسیدن به « اشباع ذهنی پژوهشگر»یا 

 

 هاآوری داده. مالحظات جمع46-5
 آوری کرد. جمع 5-96ها به شرح جدول توان با انواع روشها را در مطالعات موردی میداده

 ها در مطالعه موردی آوری دادههای جمع. انواع روش5-46جدول 
 توضیح انواع  ردیف

 دی و گروهی پیرامون موردمطالعههای فراستفاده از مصاحبه مصاحبه 7
 های سازمانیهای روزانه و یادداشتها، یادداشتاسناد شخصی، نامه کدگذاری 2
 محیط موردمطالعه مشاهده 9
 و کیفی  کمّیهای پیمایش نظرات با پرسشنامه پرسشنامه 5
 ترکیبی از موارد قبلی ترکیبی 6

آوری سنجد و لذا اغلب از روش ترکیبی از ابزارها برای جمعه را میدرواقع روش موردی تمام جوانب یک پدید      
هایی شود تا پرسشنامهپیمایشی در مطالعه موردی، از پاسخگویان درخواست می شود. در کاربرد روشها استفاده میداده

گان شوندمیان مشاهده شود. در مشاهده مشارکتی پژوهشگر بهرا پر کنند. در مواردی از مصاحبه عمیق هم استفاده می
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س
پردازد. در ها در محل پژوهش میآوری دادهزمان به جمعکند و هممشارکت می« رفتار تحت مشاهده»رفته و در 

، پژوهشگر به تدوین «مشاهده مورد»شود. در فرایند مواردی هم از مصنوعات انسانی یا وسایل و ابزارها استفاده می
های داده موجود، یا انجام در انجام این امر با ثبت مشاهده مستقیم، استفاده از پایگاهپردازد. های میدانی مییادداشت

سازی یا به یک متن واحد ها باید یکدست، متنیشوند. در ادامه و قبل از تحلیل، دادهآوری میها جمعمصاحبه، داده
هم اقدام کرد )خنیفر « ها و نمودارول، ماتریسجد»ها از طریق دهی دادهتوان از سامانتبدیل شوند. برای این منظور می

 (.7935و مسلمی، 
       

 ها در پژوهش مطالعه موردی. مالحظات تحلیل داده46-6
 شود. هرچندشده انجام میآوریهای جمعداده« توصیف و تبیین»ها با دو رویکرد اصلی در این روش نیز تحلیل داده

شده از زوایای مختلف برای این روش وجود ندارد و آوریهای جمعواع دادههای یکسان برای تحلیل اندستورالعمل
 «حل مسئله»یا « آزمون و نقد نظریه»، «سازینظریه»با توجه به رویکردهای منتخب مطالعه بر اساس هدف ازجمله 

 توان درلی را میها در یک الگوی کحال فرایند تحلیل دادهتوان روش تحلیل داده خاصی را انتخاب کرد. بااینمی
 (. 7914دنبال کرد )بازگان و مرادی،  6-96هایی اصلی به شرح جدول گام

 ها در مطالعه موردی . مراحل تحلیل داده6-46جدول 
 توضیح مراحل ردیف

لسل منطقی ها، سیرزمانی تدوین مدارک، تسآوری دادهها بر اساس معیارهایی مانند سیر زمانی جمعبندی دادهطبقه بندیطبقه 7
 مطالب، مکان مشاهده یا مالقات افراد جهت مصاحبه و امثال آن  

 ها بر اساس سؤاالت پژوهش شده در مرحله قبل و تفسیر دادهبندیهای طبقهتوصیف و بسط داده توصیف 2
 « مقایسه»و « تبیین»، «تطبیق»بر اساس رویکردهایی چون  نهایی تحلیل 9

 اشاره کرد.      1-96توان به مواردی به شرح جدول  های تحلیل نهایی در مطالعات موردی میاز مهم جمله راهبرد     
 ها در مطالعه موردی . راهبردهای تحلیل داده1-46جدول 

 توضیح راهبردها ردیف
 شده بینیمقایسه یک الگوی مبتنی بر تجربه با یک یا چند الگوی پیش تطبیق  7
 ای احکام درباره علت یا علل وقوع پدیده موردبررسی بر اساس صدور پاره« وردم»تبیین درباره  تبیین  2
 شده با یک روند جایگزین دیگر بینیها در نقاط زمانی گوناگون از روند پیشای از دادهمقایسه مجموعه مقایسه  9

اعی، اقتصادی و فرهنگی اثرگذار متمرکزشده و عوامل گوناگون اجتم« مورد»ها پژوهشگر بر در جریان تحلیل داده     
ای هگیرد و دوایر اطراف آن زمینهدر هسته اصلی یک دایره درونی قرار می« مورد»دیگر عبارتشود. بهبر مورد نمایان می

 کننده مورد است. اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی احاطه
  

 گیریونتیجه. بحث46-1
ورت ها در مقایسه پیشینه تحقیق صث درباره همسانی یا مغایرت در یافتهدست آمده و بحدر این مرحله بیان نتایج به

 گیرد و در ادامه پیشنهادهای کاربردی ارائه خواهد شد.   می



 

 

 ۵۵۴ مرجع پژوهش

 . ارزیابی کیفیت پژوهش46-8
یا « بعمنا های حاصل ازهمگونی یافته»توان از طریق دست آمده را میها با واقعیت بهاعتبار درونی یا میزان تطابق یافته

 (. 7914ها بررسی کرد )بازگان، مرادی، دیگر روش
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 هدف کلی: آشنایی با روش واسازی      

 اهداف یادگیری
  واسازی      آشنایی با مفهوم روش 
 واسازی      گیری در آشنایی با مالحظات نمونه 

 واسازی      آوری داده در آشنایی با مالحظات جمع 

 واسازی      ها در یافته آشنایی با مالحظات تحلیل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۵۶۱ مرجع پژوهش

 مقدمه

های کیفی فلسفی با تأکید بر نظریه و رهیافتی عملی در خصوص خوانش متن است. در این واسازی یکی از روش
 فصل به معرفی روش واسازی پرداخته خواهد شد. 

 
 7ازی. مفهوم روش پژوهش واس41-0

چیز بینرون از متن نیست. او اعتقاد گرا است. از دید او هیچعنوان معرف اصلی این روش یک متفکر متنبه 2«دریدا»
واسطه متون به ما رسیده یا آنچه در حکم متن در پیرامنون منا است باید توجه نشان داد. او بنیش دارد که به آنچه به

تنوان بندون وساطت فرهنگ و تاریخ به طبیعت مند اسنت. ازنظر دریندا، نمنیاز طبیعنت، بنه فرهننگ و تناریخ عالقه
تواننند مسنتقل از منتن فرهننگ و تاریخ باشند. شیوه نو دریدا یا روش واسازی، نگریست. بننابراین مسائل فلسفی نمنی

 با جهان و تفسیر آن را نینز تعینینپدید آمد. این شیوه، نحوه مواجهه « خواندن و تفسیر متون»در مواجهه با متون، یا 
ها یا انهای از نشکند. متن بافتهکند. ازنظر او جهان یک متن است و به این شکل تصوری گسنترده از متن ایجاد میمی

وتجربه متن نیاز به دانش تفسنیری دارد. ازنظر او تجربه هر ردهاست و هر چیزی در جهان نشانه یا رد است. فهم
دست آید. بنابراین، در قلمرو تجربه چیزی همچون طبیعنت ن باید از طریق فرایندی شبیه خواندن بهچیزی در جها

دهند کنه طبیعنت معننایی داشته باشد و این معنا نه با دیدن محنض وجنود نندارد. تجربه بشری طبیعت زمانی رخ می
نگی دهد، تقلیل وجه فرهتجربنه بنه مشاهده روی میآیند. آنچنه در تقلینل دست منییا لمس کردن، بلکه با خواندن به

خواند، عناصر و مفاهیم کلیدی و غیرکلیندی متون کالسیک و مدرن را با دقت و حوصله فراوان می« دریدا»انسان است. 
وید گکنه بنه آنچه نویسنده قصد داشته بگوید توجه کند، به آنچه واقعناً میجنای ایننکند و بنهها را بررسی میآن

دهد که این متون در بیان قصد نویسنده چندان کامیاب نیسنتند )مصلح و ترتیب نشان میکند. او بدینتوجه می
ویژه در دوران مدرن، بر دقت گفتمان فلسفی و پرهیز از زبانی مبهم و دوپهلو تأکید (. همواره و به7931پارساخانقاه، 

فظی کلمات، میان زبان فلسفی و زبان ادبی و شاعرانه مرز مشخصی کشیده اللبر معنای دقیق و تحتشده است و با تکیه
 ها بر استفاده از زبانی منطقی وهای تحلیلی و اصرار فراوان آنگیری فلسفهمعاصر، پس از شکل شده است. در دوره

(. روش 7931زاده، )فتحتر از همیشه شده است زبان مشخصهای ادبی، این مرز در جهان انگلیسیپیراسته از آرایه
یافته از روش هرمنوتیک و با تأکید بر بررسی انواع متون پژوهشی است )براون و واسازی رویکردی نقادانه و توسعه

ها است و زبان و متن در این علوم اهمیت باالیی دارد. دریدا ها و متن. جهان علوم انسانی جهان گفتمان9(2115هگز، 
ا در کند و معنا رکه رابطه مستقیم میان دال و مدلول را نفی میشناس، عالوه بر اینزبان ضمن رد نظریات دو سوسور

اند و دگیرد، اساس واقعیت را منحصر در زبان یا متن میها و بدون موقعیتی مفید و ثابت در نظر میای از دالزنجیره
 (.   7331دارد )دریدا، حقیقت در زبان است و واقعیتی خارج از متن وجود ن»اعتقاد دارد که 

                                                           
1. Deconstruction Research Method 
2. Derrida 
3. Brown and Heggs  
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س
-دیده می« سازیفکنی و وارونهشکنی، بنساختارشکنی، شالوده»های متفاوتی از این واژه همچون هرچند ترجمه     

 «ژاک دریدا»عنوان ترجمه مناسب و رایج در اغلب متون مرجع انتخاب شد. به« واسازی»شود، اما در این کتاب عنوان 
ب مکتو»، «و زمین آسمان»، «و مرد زن»، «و معلول علت»مانند « هاییها یا دوقطبیدوگانگی»اعتقاد داشت که در تاریخ 

 ها را روشی برای مشاهدهاند. او این دوگانههای مختلف شکل دادهو امثال آن اساس تفکر بشر را در فلسفه« و شفاهی
د و بشر به مقامی در اندیشه برسد که از این کند و تأکید دارد که این ساختار باید شکسته شوتمایزها قلمداد می

ه قطب توجهی بیا وزن بیشتر یکی از دو قطب و کم ها و شناسایی اولویتها آزاد شود. روش او کشف تقابلدوگانگی
رد. در ها را آشکار کها را بر هم ریخت و ناپایداری تقابلبندیدیگر باید با واسازی این اولویتعبارتدیگر است. به

شده یا منفی فرض شده ای نامطلوب، مسخگونههای موجود در متن، همواره یکی از طرفین بهنگاه دریدا در دوگانه
 (. 7938است )سرافراز و امین،  7-91شرح جدول هایی بهاست. روش واسازی دارای ویژگی

 های روش واسازی. انواع ویژگی0-41جدول 
 هاویژگی ردیف

 « ادبی، هنری و معماری»استفاده در متون و قابل« تقادیتحلیل ان»روشی برای  7
 های فلسفی و امثال آن در مواجهه با متونتأکید بر اینکه فقدان معنای ثابت و پایدار برای متون و لزوم کنارگذاشتن تمامی انگاره 2
 ها و تناقضات مفهومیادن شکافها و نشان دهای مختلف و تأکید بر تفاوتها در موقعیتقابلیت تفاوت معنای نشانه 9
 زدایی از متن و آشکارسازی ظرفیت درونی متن یا ایجاد معنا بر اساس متن زمینه یا مکمل تحلیل معنی 4
 شکنی ناشی از پرسش و جستجوی نهادها و بنیادهای متونتأکید بر شالوده 5
 یی خاستگاه و نقش مرکز مقتدر، مسلط و متعالی در ساختارها برای شناساتأکید بر نقد متافیزیک و شکستن ساختارها و حجاب 6
 های پنهانتأکید بر دیدن ظاهر متون و غور در آن برای دستیابی به دنیای رنگارنگ و متنوع از پدیده 1
 هم به معنای از هم گشودن و باز کنردن و شکسنتن و هم به معنای بازسازی و انجنام دوبناره 8
 ت همیشگی، اصول ثابت و معنای غالب در متن برای آشکار شدن وجوه دیگر آن اثر شدن مفروضابی 3
 هایی از خوانش متن با فرض مراکز اقتدار و در پی مرکز زدایی و افشای دگرگونی قدرت و ایدئولوژی درون متن  شیوه 71

ن تواای در یک متن باشد، نمیهچیزی که نشاناست و درباره هیچ« معنای متون»نظریه درباره « واسازی»درواقع      
ز شود. تمایمعنای هر نشانه، واژه یا عنصر، فقط در یک متن یا ساختار معلوم می«. آن است»یا « این است»گفت که 

 نشان داد.  2-91توان در سه بعد به شرح جدول ها را میاصلی روش واسازی با سایر روش
 ها سایر روش . انواع ابعاد تفاوت روش واسازی با2-41جدول 

 انواع ردیف
 و حتی کیفی معمول کمّیجای توصیف یا بررسی درک عمیق از حوزه موردمطالعه به 7
 نفی حقیقت و تقدیس تردید در شرایط پیش روی موردپژوهش  2
 کنند(. گسیخته متهم میجرئت و جسارت نقادی )گاهی آن را به نقد لجام 9

وط به کرده مربوتحلیل ساختارهای رسوبساختار معنی کرد، بلکه معنای آن تجزیهواسازی را نباید عمل تخریب      
(. با مطالعه صرف و بدون توجه 7935عنصر کالمی و سازنده اندیشه در زبان، فرهنگ و هنر است )خنیفر و مسلمی، 

زی پرداسازی به نظریهکند. واتوان واسازی را آموخت. درواقع واسازی خنثی نیست و مداخله میبه حیات عملی نمی
کند. واسازی از همان لحظه آغاز و در ذات خود کند و مداخله عملی درواقعیت به دیگران واگذار نمیصرف اکتفا نمی

 (. 7931عملی در نسبت با واقعیت بیرونی است )مصلح و پارساخانقاه، 



 

 

 ۵۶۲ مرجع پژوهش

 . مراحل اجرای روش واسازی41-2
 شود. دنبال می 9-91ول برای اجرای روش واسازی مراحلی به شرح جد

 . مراحل اجرای پژوهش واسازی 4-41جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 بیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش طراحی پژوهش 7
 گیری غیرتصادفی هدفمندبا تأکید بر نمونه گیرینمونه 2
 های اسنادی و در صورت لزوم مصاحبه با استفاده از روش هاآوری دادهجمع 9
 ها ها و نمایش آنجزء، شناسایی تفاوترویکرد عمیق، بررسی جزءبه هاوتحلیل دادهزیهتج 4
 ها و ارائه پیشنهاد بندی کلی از تحلیل دادهجمع گیریبحث و نتیجه 5

       
 . طراحی پژوهش41-4

اس آن اهداف و سؤاالت شود و بر اسها ایجاد میهایی درباره متون یا اندیشهمسئله بر اساس وجود نقدها و چالش
ای انتخاب شود که از قابلیت بررسی به شیوه تفکر پژوهش تدوین خواهد شد. در انتخاب موضوع باید متن یا عرصه

 اشاره کرد.  4-91توان به مواردی به شرح جدول ترین مالحظات بیان مسئله میانتقادی برخوردار باشد. از مهم
 له در طراحی پژوهش واسازی  . انواع مالحظات بیان مسئ0-41جدول 

 مالحظات ردیف
 های متداول استدالل دوقطبی، محصور نکند.پژوهشگر هنگام تفکر در خصوص موضوع، خود را در چارچوب 7
 تبیین نحوه مواجهه با متن و تفسیر آن  2
 یدی متون کالسیک و مدرن موضوعبا تأکید بر مفاهیم کل« مانیفست یا بیانیه پژوهش»عنوان در نظر گرفتن بیان مسئله به 9
 « قصد نویسنده برای گفتن»جای به« گویدآنچه نویسنده واقعاً می»تأکید بر  4
 «جهان متن»و « الی کلماتالبه»از « پس ذهنی»تأکید بر شکار  5
 مداری یا حاکمیت عقل گرایی و خنثی کردن عقلتأکید بر تجربه 6

د توان با یک خوانش سنتی آن را فهمید. بنابراین بایسنده کامیابی کامل ندارند و نمیاغلب متون در بیان قصد نوی      
درصدد تبیین نحوه خوانش متن با رفتن به پس ذهن نویسنده بود. اهداف در واسازی، کامالً کیفی و تحلیلی بیان 

دوین اهداف شوند. تنوشته می« تبیینی یا تفسیری»شوند و سؤاالت نیز بر اساس نوع متن و رویکرد پژوهش مثالً می
تنها  بلکه واژگان« واژگان حامل معنا و یا بارور معنا نیستند»و « معنا در ذات متن نیست»ناظر بر این مسئله است که 

 به واژگان دیگر اشاره دارند. برای نمونه به هدف و سؤال زیر توجه کنید.
 ن در پردازش ادعای خویشهدف فرعی نمونه: بررسی و تحلیل عمیق میزان انسجام مت 
 چه وضعیتی دارد؟ « گذاردگوید و آنچه ناگفته میشکاف میان آنچه می»شده از لحاظ سؤال: متن بررسی 

 
 
 
 



  

 

 

 روش واسازی ۵۶۵

س
 گیری. مالحظات نمونه41-0

 ای مشخصاین پژوهش رویکردی ژرفانگر و استراتژی نفوذ به جهان متن بر اساس انتخاب قلمرو خاص یا جامعه
گیرد. نظر به اینکه این روش رویکردی انتقادی دارد و مرو با توجه به فرهنگ و تاریخ صورت میدارد. انتخاب قل

 شده خواهد بود. گیری آن غیرتصادفی هدفمند و از موارد ویژه و شناختهنوعی فلسفه است، روش نمونه
 

 آوری داده . مالحظات جمع41-5
ترین منبع اطالعات شامل مان و معمار دوباره آن است. مهممثابه یک ویرانگر ساختبه« پژوهشگر»برای این روش 

 روحیات، اطالعات، قدرت تحلیلی، تسلط، فهم»خواهد بود. متن انتخابی یا آماده برای بررسی باید متناسب با « متن»
آوری عمگذارد. ابزار اصلی جشود و بر نتیجه اثر میپژوهشگر باشد. این متن مستقیم وارد تحلیل می« و عمق ادراک

تواند تحلیل نوشتاری از متن، اسناد، مدارک و متون کامپیوتری باشد. گاهی هم مصاحبه، تهیه متن و تفسیر ها میداده
اول برای شود. باید سعی کرد که تا حد امکان منابع دستهای دستی و الکترونیکی انجام میواسازی روی متون با شیوه

های اصلی و کلیدی در متن است. ها و تقابلها تأکید بر شناسایی دوگانگیدهآوری داتحلیل استفاده شود. در جمع
رح جدول ها به شای با رویکرد واسازی، انواع دوگانگی و تقابلبرای نمونه در نقد و تحلیل کتابی با عنوان سواد رسانه

 (. 7938شناسایی شد )سرافراز و امین،  91-5
 ای  شده در نقد کتاب سواد رسانهشناسایی . انواع دوگانگی و تقابل5-41جدول   

 انواع ردیف
 هاامکان حیات با/بدون رسانه 7
 مصرف/تولید 2
 پیام/تفسیر 9
 مخاطب ابرانی/جهانی 4
 مهارت پسینی/دانش پیشینی  5
 های خارجی های داخلی/ رسانهرسانه 6
 مخاطب منفعل/فعال 1

 شوند. آوری و ساماندهی میتن کتاب بر اساس این محورها جمعهای موجود در مدر این شرایط داده     
 

 ها . مالحظات تحلیل داده41-6
 شده در متن و موضوعاتهای شناساییها و تقابلجزء عناصر مفهومی یا دوگانگیها به بررسی جزءبهدر تحلیل داده

های زنها یا وشوند و اولویتهومی تفسیر میها و تناقضات مفها پرداخته خواهد شد. در این تحلیل شکافپیرامون آن
دن تواند متزلزل ششوند. یکی از دستاوردهای این اقدام میشده به هر یک از طرفین تقابل به چالش کشیده میارائه

ها و متون احصاء باورهای موهوم در باب آن موضوع باشد. در این مرحله پژوهشگر ضمن رویکرد عمیق به یادداشت
ر پردازد. برای نمونه دجزء عناصر مفهومی متن یا چارچوب ایجادشده در آن میاه انتقادی به بررسی جزءبهشده با نگ



 

 

 ۵۶۸ مرجع پژوهش

« مخاطب منفعل/فعال»شده از دوگانه توان به تحلیل ارائهها میآوری دادههای نمونه مورداشاره در جمعتحلیل داده
 (.7938ی شده است )سرافراز، امین، معرف 91-5ترین محورهای این تحلیل در جدول پرداخت. مهم

 ای  . محورهای مهم تحلیل دوگانه مخاطب فعال /منفعل در نقد کتاب سواد رسانه5-41جدول 
 محورها ردیف

ر در براب« شناخت، مصرف یا مقاومت»های شناسی در تالش بر معرفی شیوهدر کتاب با چارچوب مفهومی مخاطب« مخاطبان»فصل  7
 از دو منظر تولیدکننده محتوا و مخاطب ای محتوای رسانه

 معرفی دو نوع مخاطب فعال و منفعل از منظر کتاب  2
 جایی موقت مواضع مخاطب فعال و منفعلتالش برای جابه 9
 جایی مواضع مخاطب فعال و منفعل های حاصل از جابهبازتفسیر متن بر اساس یافته 4
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 هدف کلی: آشنایی با روش فمنیسم      

 اهداف یادگیری
  فمنیسم      آشنایی با مفهوم روش 
 فمنیسمگیری در آشنایی با مالحظات نمونه 

 فمنیسمآوری داده در آشنایی با مالحظات جمع 

 فمنیسمها در ایی با مالحظات تحلیل یافتهآشن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۵۶۶ مرجع پژوهش

 مقدمه

های جنسیتی است. در این فصل به معرفی روش پژوهش عدالتیکرد روش پژوهش فمنیسم بر مبنای نقد به بیروی
 فمنیسم از ابعاد مختلف پرداخته خواهد شد. 

 
 . مفهوم روش پژوهش فمنیسم48-0

و « ادخواهیزن آز»، «زن باوری»، «جنبش آزادی زن»، «طرفداری از حقوق زن»کلمه فمنیسم در زبان فارسی به اسامی 
مطرح « فمنیسم»نقص با همان عنوان شده است که در این کتاب با توجه به فقدان یک معادل کامل و بیامثال آن ترجمه

 شود. می
شناسی نسبت داد. از دیدگاه گروهی از توان به الگوهای فرهنگی و از منظر جامعهتفاوت بین زنان و مردان را می    

شده است. بر این اساس زنان و مردان، برای حفظ سلطه مردان بر دنیای زنان ساختههای جنسیتی زنان، تفاوت
سیتی بدون عدالتی جنها و امور مشابه با بیشناسیها، مفاهیم بنیادین، روشها، نظریهها بر این باورند که سؤالفمینیست

تأکید بر تحلیل جنسیت « فمینیستی نظریه»(. در 7932توجه به طبیعت و زندگی اجتماعی زنان هستند )محمدپور، 
وجود دارد. برخی این « سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی»های درباره حقوق زنان و برابری زن و مرد از جنبه

دهند. برخی بر این باورند که فمنیسم، نهضتی اجتماعی با هدف رویکرد را افراطی دانسته و آن را موردنقد قرار می
(. در دیدگاه کلی، فمنیسم گفتمانی فلسفی و سیاسی 7911ردان برای زنان است )ساروجانی، کسب پایگاه مساوی م

ال را در های جنسیتی در تمام اشکاست که پشتیبانی از زنان، رسیدن به حقوق برابر زنان و مردان و مبارزه با تبعیض
های گوناگونی یافته است شاخه« هحقوق، سیاست، تاریخ و فلسف»های مختلفی چون نظر دارد و با ورود در حوزه

 (. 7934)خالقی و پورعزت، 
ح به شر« لیبرال، مارکسیست و رادیکال»این نوع پژوهش هم توسط زنان و هم مردان و اغلب با یکی از رویکردهای 

 شود.   انجام می 7-98جدول 
 . انواع رویکردهای پژوهش فمنیسم 0-48جدول 

های آزاد درباره زنان، برای زنان و تا حد ممکن های پژوهش فمینیستی کاهش کنترل مصاحبه و بحثاز مشخصه     
 2-98هایی به شرح جدول ( برای این روش ویژگی7337) 2(. ساندرا هاردینگ7339، 7با زنان است )استانلی و وایز

 کند.  معرفی می
 
 

                                                           
1. Stanely & Wise 
2. Sandra Harding  

 توضیح رویکرد ردیف
 خواهانه برابر درباره زنان و مردان و برخورداری زنان از حقوق مشابه مردانتأکید بر اصول آزادی نیستلیبرال فمی 7
 داری ها متأثر از طبقات اجتماعی و نظام سرمایهتأکید بر ظلم به زنان و سرکوب آن فمنیسم مارکسیست 2
 راندازی نظام مردساالریتأکید بر ضرورت از بین بردن تمایزات جنسیتی و ب رادیکال فمنیسم 9
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س
 های پژوهش فمنیسم انواع ویژگی. 2-48جدول 

 توضیح انواع ردیف
 ها بر بستر تجربه زنان مانند تجربه مادری  طرح مسئله از دید زنان و طرح فرضیه تأکید بر تجربه زنان 7
 دنبال بهبود وضعیت فعلی زنان فراتر از شناخت و به تأکید بر خواسته زنان 2
 رای زنان هر روش پژوهش مناسب ب تناسب با زنان 9

تند. پردازی درباره مسائل زنان هسها در پی نظریهکیفی و با تحلیل داده ها با مطالعه تجربه زنان به روشفمنیست     
 ها تأکید آن بر روی مطالعه با محوریت جنسیت زنانه است. های این روش با سایر روشاز تفاوت

 
 . فرایند اجرای پژوهش فمنیسم48-2

است از سوی کارشناسان « شناسیروش»یا « روش»یک « فمنیسم»در خصوص اینکه آیا رویکرد  های مفصلیبحث
هایی به از منظر فلسفی تفاوت« شناسیروش و روش( »7383شده است. بر اساس دیدگاه هاردینگ )مختلف مطرح
 دارند.  9-98شرح جدول 

 شناسی  . تفاوت روش و روش4-48جدول  
 توضیح مراحل ردیف

 آوری شواهدهایی برای جمعتأکید بر روش شرو 7
 های خاص در موضوع موردبررسی  کاربرد یک نظریه و تحلیل مبتنی بر آن نظریه از راه شناسیروش 2

ای هآوری شواهد به شیوهای در نظریه فمنیستی وجود دارد که به جمعهای برجستهگیرد که نوآوریاو نتیجه می   
ک عنوان یشناسانه فمنیستی را بهتوان رویکرد روش(. بنابراین می7383، 7شده است)هاردینگ اختصاصی در این زمینه

 دنبال کرد.  4-98روش پژوهش با مراحل اجرایی به شرح جدول 
 . مراحل اجرای پژوهش فمنیسم 0-48جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 به زنان، تدوین اهداف و سؤاالت پژوهشهای مربوط بیان مسئله با تأکید بر مشکالت و چالش طراحی پژوهش 7
 گیری غیرتصادفی هدفمندبا تأکید بر نمونه گیرینمونه 2
 های اسنادی و در صورت لزوم مصاحبه با استفاده از روش هاآوری دادهجمع 9
تفاده از انواع روش های موجود، درگیری مستقیم پژوهشگر و استمرکز بر محتوا و محدوده اطالعاتی و داده هاتحلیل داده 4

 پردازی های مکرر، تحلیل نهایی و نظریهوری در اطالعات و بازنگریتحلیل داده، غوطه
 ها و ارائه پیشنهاد بندی کلی از تحلیل دادهجمع گیریبحث و نتیجه 5

     
 . طراحی پژوهش48-4

باشد.  «عالیق، مشکالت، روابط و نظایر آن»تواند مسائل مربوط به دنیای زنانه مانند مسئله در پژوهش فمینیستی می
همچنین مسئله ممکن است یک موضوع عمومی و دربرگیرنده مردان هم باشد، اما رویکرد نظری و تحلیلی آن باید 

 و کیفی یا ترکیبی استفاده کرد.  کمّیهای توان از انواع روش(. برای این منظور می7932زنانه باشد )محمدپور، 

                                                           
1. Harding  



 

 

 ۵۶۴ مرجع پژوهش

 گیری نمونه. مالحظات 48-0
شود. جامعه آماری نیز اغلب شامل زنان درگیر گیری غیرتصادفی هدفمند استفاده میدر پژوهش فمنیسم اغلب از نمونه

است که البته گاهی با  5-98در مسئله یا مردان شاهد مسئله هستند. این بخش تابع سه موضوع پایه به شرح جدول 
 ا انجام داد.  توان پژوهش فمینیستی ریک مورد آن هم می

 . موضوعات پایه در انتخاب نمونه 5-48جدول 
 موارد ردیف

 حساسیت موضوع و نیاز به وسعت اطالعات به خاطر حساسیت روش فمنیستی  7
 دسترسی به میزان الزم اطالعات از جامعه موردمطالعه یا عرصه مربوط به زنان    2
 عوامل پیرامون یک موضوع فمنیستی  9

       
 ها آوری داده. مالحظات جمع48-5

است. هرچند در این « کدگذاری اسناد»و « مصاحبه»آوری داده در روش فمنیسم عبارت از دو ابزار اصلی برای جمع
هم استفاده کرد. تأکید زیادی در « مشاهده، پرسشنامه و تکمیل داستان»توان از ابزارهای دیگری چون روش نیز می

ویژه در شرایط ایجاد احساس کمک به زنان وجود دارد. از هرگونه سوگیری احتمالی و بهمنابع مختلف بر مراقبت 
ها بسیار مهم است. برخی آوری دادهآوری داده از منابع مختلف و باال بردن دقت ابزارهای جمعهمین دلیل جمعبه

پذیرند. دارند و برخی این تأکید را نمیها برای جلوگیری از سوگیری تأکید آوری دادهمنابع بر اهمیت نقش زنان در جمع
در انجام مصاحبه، وجود یک رابطه دوستانه و صمیمی و ایجاد اعالم نظرها بدون محدودیتی خاص بسیار مهم است. 

آگاهی الزم را از هدف « شوندهمصاحبه»پژوهشگر باید با ارتباط مناسب با موضوع پژوهش، در هنگام مصاحبه به 
ان شونده امکاو فرصت سؤال کردن فراهم کند. درمجموع شرایط مصاحبه باید برای مصاحبه مصاحبه بدهد و برای

بیان تجارب در قالب یک محصول تاریخی و در شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و فکری را فراهم کند. سؤاالت 
 وان درباره اهمیتتطور تخصصی تجارب خاصی در حوزه زنان را دربر داشته باشد. برای نمونه میپژوهش باید به
تناسب اهداف و به« های اجتماعی، سیاست، هنر و امثال آنخانواده، فرهنگ، پیشرفت جامعه، جریان»نقش زنان در 

 (. 7383سؤاالت پژوهش پرسیده شود )هاردینگ، 
آن را  هاها از منابع مختلف، باید پیش از ورود به مرحله تحلیل دادهآوری دادهدر این روش نیز در صورت جمع

د بود و متن پایبنصورت متن باید بهها بهسازی مصاحبهسازی کرد تا آماده تحلیل شود. در پیادهیکدست یا متنی
پژوهشگر با رویکردی مستقل این کار را انجام دهد تا از هرگونه خطر اعمال نظرات شخصی، نظرات تند و آتشین یا 

 جنسیتی دور باشد. 
 
 
 
 



  

 

 

 روش فمنیسم ۵۶۲

س
 هااده. مالحظات تحلیل د48-6

وری آها، تأکید بر حساسیت جنسی و نظریه فمنیسم است. پس از جمعکننده این روش در تحلیل دادهوجه متمایز
های متنی، یعنی کدگذاری و تحلیل کدها توان با روش تحلیل دادهها در قالب متن، حال میسازی آنها و پیادهداده

 استفاده کرد.  6-98ویکردهایی به شرح جدول توان از رها میبهره گرفت. در طول تحلیل داده
 ها در روش فمینیستی. رویکردهایی برای تحلیل داده6-48جدول  

 رویکردها ردیف
 های گذشته دارای استناد و اعتبار های پیشین و نمونهتوجه به تحلیل 7
 تکرار تحلیل و رهایی از عقاید شخصی و فارغ شدن از تعلقات درونی در تحلیل  2
 ها به خبرگان و حلقه اندیشمندان برای نقد و بررسی گام تحلیلبهارائه گام 9

نگارش گزارش پژوهش باید با ادبیات و واژگان فمنیسم صورت گیرد و تا حد امکان، شکل روایتی در گفتمان       
ستی بر شناسی فمینیشگرایانه علم دوری گزیند. روداشته باشد. سبک نگارش پژوهش فمنیسم باید از زبان اثبات

ا هو معیارهای قابلیت اعتماد، اعتبار پاسخگو )کنترل و تأیید یافته کمّیکاربرد معیارهای اعتبار و روایی در پژوهش 
 (.  7932توسط اعضای زن یا خبرگان مرتبط( و معیار صحت در پژوهش کیفی تأکید دارد )محمدپور، 
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 هدف کلی: آشنایی با روش پژوهش کیو           
 اهداف یادگیری

  پژوهش کیو            آشنایی با مفهوم روش 
 کیو     گیری در روش آشنایی با مالحظات نمونه 

 کیو      آوری داده در روش ایی با مالحظات جمعآشن 

 کیو      ها در روش آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ۵7۲ مرجع پژوهش

 مقدمه
کنندگان از روش آوری نظرات مشارکتروش پژوهش کیو از نوع ترکیبی است که در آن پژوهشگر در مرحله جمع

کند. در این فصل به معرفی روش پژوهش کیو استفاده می کمّیکیفی و در برای دستیابی به ذهنیت آنان از روش 
 پرداخته خواهد شد. 

 
 ش پژوهش کیو . آشنایی با مفهوم رو49-0

ا روش آوری و سپس بکنندگان با روش کیفی جمعاز نوع ترکیبی است که ابتدا نظرات شرکت« روش پژوهش کیو»
 کمّیها با رویکردهای کیفی و سازی آنها و مرتبآوری دادهدلیل شیوه جمع شود. بهذهنیت آنان بررسی می کمّی
  «Q»( این روش را با حرف 7395) 7دگان آگاه شد. ویلیام استفنسونکننتری از ذهنیت مشارکتطور عمیقتوان بهمی

نبال شناسایی دطرح کرد. او به« همبستگی افراد دارای ذهنیت مشترک»و « فردهای منحصربهذهنیت»و تأکید بر شناسایی 
وان به مواردی به تهای این روش میترین ویژگیهای مختلف از منظر تجارب افراد بود. از مهمدر موقعیت« ذهنیت»

 (.7932؛ پویا و لقمانی، 2118، 2؛ بارکر7932فرد و همکاران، اشاره کرد )دانایی 7-93شرح جدول 
 های روش کیو ترین ویژگی. مهم0-49جدول 

 هاویژگی ردیف
 بر اساس ذهن افراد« هاواقعیت»شدن ها و ساختهتأکید بر ذهنی بودن دنیای انسان 7
 « گیریگیری و تصمیمتحلیل، موضع»عنوان تصور او از چگونگی کارکرد دنیای واقع و مبنای به« فرد ذهنیت»تأکید بر  2
 ها شده توسط آنفرد ساختهذهنیت منحصربه تأکید بر شناسایی دنیای ذهن افراد یا 9
 « ع در دنیای ذهنیبندی افراد از حیث تنوعینیت و دسته»با « ذهنیت یا دنیای ذهنی افراد»تأکید بر آمیختن  4
 های بیرونی ایجادشده از ذهنیات سنجش کردن جهان پیرامون یا پدیدگرایی برای قابلگرایی در مقابل عینیتذهنیت 5
 عنوان نوعی رفتار یا فعالیت با امکان شناسایی و درک آن از طریق اثرش بر محیط اطراف تأکید بر ذهنیت به 6
 دهنده آن در قالب یک مدل توضیحات فرد از تجارب خود و معرفی عوامل شکل تأکید بر شناسایی ذهنیت با 1
 های فردگرانه پژوهشگر یا ابزارها در پاسختأکید بر کنترل اثر مداخله 8
 سازی توسط پژوهشگر ها با رویکردهای مفهومایجاد فرصتی برای ارزیابی پاسخ 3
 «ادراکات و عقاید فردی»ندی بو امکان شناسایی و طبقه« ذهنیت»مطالعه  71
 های افرادها و دیدگاهها، سلیقهتأکید بر شناسایی و درک آسان ارزش 77
 های کوچکروشی مؤثر برای به دست آوردن اطالعات از نمونه 72

 آموزش»، «گزینش نیرو»ها در اموری چون توان به استفاده از این روش در سازماناز کاربردهای خاص آن می     
 «دیدگاه مخاطبین و مشتریان سازمانی»، «موضوعات مدیریت و رهبری»، «های کاریگروه تشکیل»، «اثربخش کارکنان

(. روش کیو باوجود 7932اشاره کرد )پویا و لقمانی، « هاذهنیت»گیری بر اساس بررسی و دیگر موارد قابل تصمیم
ا از هنشده و کاربرد آن نسبت به سایر روشروش پذیرفتهعنوان یک چندین دهه از حضورش، هنوز در اغلب منابع به

                                                           
1. William Stephenson  
2. Barker  



  

 

 

 روش پژوهش کیو ۵7۵

س
 2-93های مختلفی و البته با الگویی کلی به شرح جدول فراوانی کمتری برخوردار است. مراحل روش کیو شکل

 (.7932شود )پویا و لقمانی، معرفی می
 . الگوی اجرای روش پژوهش کیو در منابع مختلف  2-49جدول    

 حتوضی مراحل ردیف
 زمینه گفتمانی موردنظر برای کشف  7شناسایی زمینه گفتمان 7
 ای کوچک از جامعه موردبررسیانتخاب نمونه انتخاب نمونه 2
 های مورداستفاده در مراحل بعدانجام مصاحبه اولیه برای استخراج گویه پیش مصاحبه 9
 ه مرتبط با موضوع یا صرفاً از ادبیات پیشینه بر اساس نتایج مصاحبه و بررسی ادبیات پیشین ایجاد مجموعه کیو 4
 های مخصوص کیو به کمک کارت آوری دادهجمع 5
 طور چند پرسش آزادها از مرحله قبل و همینآوری دادهدرباره نتایج حاصل از جمع مصاحبه 6
 ها ها و تفاوتبر اساس شباهت شناسایی الگوها 1

گانه اجرای پژوهش در کتاب مرجع پژوهش معرفی بیشتر در قالب مراحل پنجدر ادامه این مراحل با جزئیات      
 خواهد شد. 

 
 . فرایند اجرای روش پژوهش کیو 49-2
 دنبال کرد.  2-93توان در مراحلی به شرح جدول فرایند اجرای پژوهش کیو را می   

 . مراحل اجرای روش پژوهش کیو  2-49جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 بیان مسئله با تأکید بر شناسایی زمینه گفتمان و در ادامه تدوین اهداف و سؤاالت پژوهش هشطراحی پژو 7
 صورت غیرتصادفی هدفمندای کوچک از جامعه موردبررسی و اغلب بهبا تأکید بر نمونه گیرینمونه 2
 های مصاحبه و پیمایش نظرات  با استفاده از روش هاآوری دادهجمع 9
 با روش تحلیل عاملی    کمّیهای های کیفی و تحلیل دادهتحلیل داده هال دادهوتحلیتجزیه 4
 ها و ارائه پیشنهاد بندی کلی از تحلیل دادهجمع گیریبحث و نتیجه 5

       
 . طراحی پژوهش49-4

  موردتوجه قرار گیرد. 9-93در این روش باید مالحظاتی در انتخاب موضوع و طرح مسئله به شرح جدول 
 .مالحظات انتخاب موضوع و طرح مسئله در روش کیو 4-49جدول 

 مالحظات  ردیف
 های فردی، سازمانی و اجتماعی گیریهای متفاوت افراد و مهم در امر تصمیمانتخاب موضوعاتی با تأکید بر شناسایی ذهنیت 7
 ها  ده ذهنیتدهنهای نشانسازی دادههای نیازمند به شناسایی و مرتبتأکید بر مسئله 2
 کنندگان درباره پدیده موردبررسی تأکید بر اهمیت شناسایی ذهنیت مشارکت 9
 کنندگان نسبت به پدیده موردبررسیها و نظرات مشارکتتأکید بر اهمیت دامنه ایده 4
 کنندگانها در میان مشارکتهای اثرگذار در شباهت یا تفاوت دیدگاهتأکید بر ویژگی 5
  «های مشترک افراد درباره یک موضوعچندنفره و شناسایی دیدگاه»یا « های یک فردنفره و شناسایی دیدگاهتک»ویکرد انتخاب ر 6

                                                           
1. Concourse 



 

 

 ۵7۸ مرجع پژوهش

 پس از انتخاب موضوع و بیان مسئله باید نسبت به تدوین اهداف و سؤاالت پژوهش بر اساس مسئله اقدام کرد.      
 

 گیری . مالحظات نمونه49-0
اشاره کرد )پویا و لقمان،  4-93توان به مواردی به شرح جدول گیری در روش کیو میت نمونهترین مالحظااز مهم
7932) 

 .مالحظات انتخاب نمونه در روش کیو 0-49جدول 
 مالحظات ردیف

 تعیین قلمرو یا محورهای موردبررسی برای شناسایی ذهنیت افراد  7
 «تجربه، رابطه، شرایط یا زمان خاص»هش و معیارهایی چون کنندگان در پژوهش بر اساس هدف پژوتعیین مشارکت 2
 بودن « های مختلفذهنیت»هایی با ظرفیت نشانگر انتخاب نمونه 9
  کمّیآوری داده دو بخش کیفی و انتخاب نمونه آماری کوچک متناسب با موضوع پژوهش برای جمع 4
 و اسناد برای تهیه مجموعه کیو   تأکید بر انتخاب غیرتصادفی هدفمند افراد برای مصاحبه 5
 «عبارت 81تا  41توصیه انتخاب بین »های کیفی ساماندهی شده ای از دادهتأکید بر انتخاب غیرتصادفی هدفمند نمونه 6
 ها در نمودار کیو بندی کارتها برای درجهتأکید بر انتخاب غیرتصادفی هدفمند افرا با طیفی گسترده از دیدگاه 1

      
 آوری داده . مالحظات جمع49-5

الزم برای  هایشود تا گویهای انجام میدهندگان، مصاحبه اولیهکنندگان یا پاسخابتدا با نمونه کوچک منتخب مشارکت
های حاصل از مصاحبه از بررسی ادبیات پیشینه نیز . عالوه بر گویه7(7333مرحله بعد شناسایی شود )باری و پروپز، 

عه مجمو»ای بنام شده به مجموعههای استخراجهای تکمیلی استفاده خواهد شد تا از همه گویهویهبرای شناسایی گ
طور که در مرحله مالحظات ها درباره پدیده موردبررسی است. همانیافت. این مجموعه نماینده تنوع دیدگاهدست« کیو

شده وارد مرحله بعد شد. در این آوریهای جمعادهگویه از د 81تا  41گیری گفته شد، بهتر است با انتخاب بین نمونه
 ای هدفمندیابد. در مرحله بعد، نمونهای به آن اختصاص میشده و شمارهها روی کارتی نوشتهمرحله هرکدام از گویه

 نشود. در این مرحله از پژوهشگراها برای بخش اصلی پژوهش انتخاب میاز افراد جامعه با طیفی گسترده از دیدگاه
ذاری شده جایگبینیسازی پیشها در جدول مرتبها را ازنظر شخصی و با توجه به اولویتشود تا گویهخواسته می

شود. این جدول شبیه توزیع نرمال استفاده می 7-93کنند. در این مرحله اغلب از جدول انتخاب اجباری مشابه شکل 
 (. 7932ها در مجموعه کیو باشد )پویا و لقمان، ر تعداد گویههای آن برابشود که تعداد خانهاست و طوری تنظیم می

                                                           
1. Barry and Proops 
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س

 
 ها در روش کیو ای از جدول انتخاب اجباری برای توزیع گویه. نمونه0-49شکل 

ت جدول کنند. تفاوشده توسط پژوهشگر استفاده میکنندگان از دستورالعمل تهیهها شرکتبرای جایگذاری کارت     
طور که مشخص است فرد مجبور است در در آن است که در این جدول همان« توزیع اختیاری»با « انتخاب اجباری»
ه بندی محدودکنند، طیف یا درجه«توزیع اختیاری»ها را توزیع کند اما در جدول مشخصی کارت« بندیطیف یا درجه»

 وجود ندارد. 
ای ذهنی هکنند و با انجام این کار دیدگاهها بیان میگویه دهی، افراد مفاهیم ذهنی خود را دربارهبا انجام فرایند رتبه     

 مرور کرد.   5-93هایی به شرح جدول توان در گامدهند. مراحل اجرای این مرحله میخود را بروز می
 آوری داده در پژوهش کیو  . مراحل جمع5-49جدول  

 توضیح مراحل ردیف
 کیفی با مصاحبه فردی یا گروهی یا اسناد درباره موضوع یا فضای گفتمان های آوری انواع دادهجمع تهیه مجموعه کیو 7
 کنندگان بندی و دستورالعمل آن توسط مشارکتاستفاده از نمودار کیو یا جدول رتبه سازی کیومرتب 2

 6-93ح جدول شربه« ترکیبی»یا « دومدست»، «اولدست»های فضای گفتمان از منابع برای تهیه مجموعه کیو، داده    
 شوند.  آوری میجمع

 ها از فضای گفتمان   آوری داده. انواع منابع جمع6-49جدول    
 توضیح انواع ردیف

 کنندگان  ها به شکل شفاهی یا کتبی از شرکتآوری دادهیا طبیعی و جمع اولدست 7
 های صوتی یا تصویری مانند متون، عکس، فایل هاها از انواع اسناد و رسانهآوری دادهساخته و جمعیا پیش دومدست 2
 ها آوری دادهها از هر دو نوع منبع جمعآوری دادهجمع ترکیبی 9

ر چیز ساده طورکلی هو به« گفتگوها، تصاویر، فیلم، نقاشی، متن، قطعات موسیقی»محتوای فضای گفتمان شامل      
نوع ای از مطالب متدیگر، این فضا شامل مجموعهعبارتباط دارد. بهای با آن موضوع ارتگونهای است که بهیا پیچیده

بتدا باید ، ا«مجموعه کیو»اند. برای تهیه شدهو گوناگون مرتبط با موضوع پژوهش است که در میان اهالی گفتمان مطرح
یری جامع از کل تصو»که نحویها را بازبینی و در قالب یک متن یکدست کرد بهشده از نمونهآوریعبارات جمع



 

 

 ۵7۶ مرجع پژوهش

توان با قالب دهی را میکرد. این سامانرا بدون هرگونه سوگیری فراهم « های موجود در ارتباط با موضوعذهنیت
 (. 7932انجام داد )پویا و لقمان،  1-93به شرح جدول « ساختارساختارمند یا بی»

 ی گفتمانشده از فضاآوریهای جمع. انواع الگوی ساماندهی داده1-49جدول    
 توضیح انواع ردیف

 تر )استقرایی(بندی مشاهدات اولیه با موضوعات کوچکبندی عبارات با یک نظریه )روش قیاسی( یا دستهطبقه باساختار 7
 های کیفیبندی در ساماندهی دادهاهمیت بودن طبقهبندی برای عبارات فضای گفتمان یا بیفقدان طبقه ساختاربی 2

و سازی کیشود. برای مرحله مرتبسازی کیو میصورت متن وارد مرحله مرتبی ساماندهی شده کیفی بههاداده      
 را دنبال کرد.  8-93شرح جدول توان مراحلی بهمی

 سازی روش کیو ها در بخش مرتبآوری داده..مالحظات جمع8-49جدول 
 مالحظات ردیف

 دهندگانفهم برای پاسخهای کوتاه، ساده و قابلساماندهی شده در قالب عبارت هایعبارت یا گویه از داده 81تا  41انتخاب  7
 مترسانتی 6×9ها با ابعاد آوری دادهبرای جمع« کارت کیو»طراحی  2
 عنوان تنها ویژگی متمایزکننده هر کارت نسبت به کارت دیگر نوشتن هر عبارت یا گویه منتخب بر روی یک کارت کیو به 9
  برای هر کارت و نوشتن آن در پشت کارت ب تصادفی شمارهانتخا 4
 « دسته کیو»عنوان گذاری شده بههای شمارهمعرفی مجموعه کارت 5
 کنندگان به تعداد مشارکت« دسته کیو»تکثیر  6
 ها روی آن  ه کارتها یا شماربرای انتخاب و قرار دادن کارت« بندی کیوجدول انتخاب یا رتبه»یا « نمودار کیو»ایجاد  1
 ها روی نمودارها یا شماره کارتبرای انتخاب و قرار دادن کارت« سازی کیومرتب»تهیه و ارائه دستورالعمل  8
 ها روی میز در مقابل او(ها برای انتخاب و چینش در نمودار کیو )مانند چیدن کارتایجاد شرایط دیدمناسب از کارت 3
 کنندگان های شرکتدی حاصل از پاسخبناستخراج نتایج رتبه 71
 ها و در صورت نیاز حذف موارد اضافیها و اطمینان از وضوح آنکنندگان درباره گویهمصاحبه پس از آزمون با شرکت 77

-ها یا شمارهتواند کارتکننده میدارای طیف مدرجی است که مشارکت« جدول انتخاب اجباری»یا « نمودار کیو»     

بندی در نقطه وسط صفر و در را بر اساس میزان موافقت یا مخالفت خود روی آن قرار دهد. این طیف درجه های آن
شود. مقادیر منفی بر مخالفت و مقادیر مثبت سمت راست با درجات مثبت و سمت چپ با درجات منفی معرفی می

 کند.    ردد اشاره میبر موافقت با محتوای کارت داللت دارند و مقدار صفر بر حالت خنثی یا م
کنندگان توضیح ها در نمودار کیو را برای مشارکتسازی کارتشرایط مرتب« سازی کیودستورالعمل مرتب»      

ی برا« بندیراهنمای دسته»و « مفهوم درجات مثبت، منفی و صفر»، «سازیدامنه مرتب»دهد. در این دستورالعمل می
ا هبرای ایجاد فضای مناسب و با اشراف بیشتر برای مقایسه و انتخاب کارت شود.کننده توضیح داده میمشارکت

بندی دسته« نظرموافق، مخالف و بی»ها را در سه گروه کننده خواست تا کارتها روی میز از شرکتتوان با چیدن آنمی
سازی کند. برای این منظور تبها را بر روی نمودار کیو مرشده آنهای مشخصبندیو در مرحله بعد با توجه به درجه

د. نویسمی« نمودار کیو یا جدول انتخاب»ها را با توجه به ذهنیت خود داخل دهنده شماره کارتکننده یا پاسخشرکت
ی اکننده در دستورالعمل خواست که هر خانه جدول انتخابی فقط به یک شماره اختصاص یابد و شمارهباید از شرکت

دهد )پویا شده را نشان میتکمیل« نمودار کیو یا جدول انتخاب اجباری»یک نمونه  2-93کل تکراری نوشته نشود. ش
 (. 7932و لقمانی، 



  

 

 

 روش پژوهش کیو ۵77

س

 
 شده. یک نمونه نمودار کیو یا جدول انتخاب اجباری تکمیل2-49شکل 

که +« 5»مربوط به  شوند. برای نمونه در ستون امتیازهای انتخاب اجباری شبیه نمودار توزیع نرمال تهیه میجدول     
همین شکل تا خانه و به سه+« 4»شده است، دوخانه دارد. در ستون دهنده بیشترین موافقت در جدول تکمیلنشان
خانه دارند. این وضعیت از سمت چپ جدول و با که با بیشترین تعداد یعنی هفت« -7»و « صفر»، +«7»های  ستون

ودن است. دهنده خنثی یا مردد بیابد. ستون وسط با امتیاز صفر، نشانر ادامه میهمان شکل و البته امتیازهای منفی متناظ
ازی سکند. مزیت این قالب در آن است که امکان مرتبها را فراهم میبندی دادهاین شکل امکان توزیع نرمال در رتبه

 ها فراهم شود.  ها با توجه به اهمیت تکی و اهمیت آن نسبت به سایر گویهگویه
هنده دبندی خاصی را به پاسخاغلب دسته« پرسشنامه»در این است که « پرسشنامه»با « جدول اجباری»تفاوت      

تر انتخاب ای وسیعدهندگان در محدودهبندی را خود پاسخدسته« جدول اجباری روش کیو»کند اما در تحمیل می
 (. 2117، 7کنند )اسمیتمی
 

 ها . مالحظات تحلیل داده49-6

 شوند. تحلیل می« کمّیهای داده»و « های کیفیداده»ها در روش کیو در دو مرحله داده
شده کیفی در آوریهای جمعهای کیفی در مرحله نخست بر روی دادهتحلیل دادههای کیفی: . تحلیل داده49-6-0

ع منتخب و مرتبط با موضو هایهای کدگذاری و شناسایی عبارتقالب متن یکدست شده است. در این مرحله با روش
شود. درواقع در این مرحله پژوهشگر بر فراهم می کمّیهای کیفی است، شرایط ورود به مرحله که مبتنی بر تحلیل

تاه، ساده هایی کوها در قالب عبارتها و تنظیم آنهای تحقیق، نسبت به شناسایی عبارتاساس مبانی نظری و پرسش
 کند. کنندگان اقدام میفهم برای همه مشارکتو قابل

نمودارهای کیو یا جداول انتخاب »های حاصل از این مرحله بر اساس تحلیل یافته: کّمیهای . تحلیل داده49-6-2
هنده دها )واگرایی( بین افراد پاسخها و تفاوتشود. در این مرحله نسبت به شناسایی الگوها از شباهتانجام می« اجباری

 گیرد کهها صورت میاز عوامل یا گویه کمّیمنظور شناسایی تعداد شد. این کار بهری اقدام میهای آمابه کمک روش
یک  شده توسط هرکنندگان را نشان دهد. برای این منظور هر جدول تکمیلتواند اشکال مشترک تفاهم میان شرکتمی

                                                           
1. Smith  
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افزار آماری برای هر گویه د. نمره واردشده به نرمافزارهای آماری خواهد شعنوان داده وارد نرماز افراد نمونه بررسی به
های حداکثر موافقت دارای نمره هایی که در خانهمطابق رتبه آن در جدول انتخاب اجباری است. برای نمونه گویه

های کند تا تعداد گویههای هر جدول انتخاب اجباری را به جدول دیگر مرتبط میافزار آماری، دادهاست. نرم+« 5»
بندی نهایی تفسیر و گزارشی مشروح بر آن اساس دهندگان را نشان دهد. سرانجام رتبهدهنده تفاهم میان پاسخشانن

 (.     7932شود )پویا و لقمانی، عرضه می
ترین روش آماری ، اصلی«تحلیل عاملی»دهند. بنابراین روش را شکل می« یک عامل»افرادی دارای ذهنیت مشابه،      

تحلیل »های حاصل از نمودارهای کیو است. مبنای این روش همبستگی بین افراد است. روش یل ماتریس دادهبرای تحل
نوعی نمایانگر به اشتراک دهد و در حقیقت به، نظرات فردی درباره موضوع را به کمترین عوامل تقلیل می«عاملی

و مشخص شدن میزان شباهت یا همبستگی،  گذاشتن تفکر بین افراد است. پس از پردازش آماری با تحلیل عاملی
ر را ب« بارزترین عامل»توان شود. در ادامه مینمودار کیوی یک شخص در یک عامل با نمودار کیوی کل نشان داده می

ای هروی ماتریس همبستگی محاسبه و شناسایی کرد. در مرحله بعد باید تعیین شود که هر عامل چه میزان از ذهنیت
ار معی»ها مانند قبول را برای تعیین تعداد عاملدهد. در ادامه باید معیاری منطقی و قابلا پوشش میشده رگردآوری

دار را مورداستفاده قرار داد. پس از به دست آمدن بارهای عاملی معنی« تحلیل موازی»و « معیار همفری»، «گاتمن–کایزر 
ه رسد. این مرحلها میها یا تعیین معنی و تعریف دقیق آنلها، نوبت به تفسیر دقیق عامهای مهم و چرخش آنو عامل

، های از افراد در یک گروه با بیشترین موافقت یا مخالفتبه خالقیت پژوهشگر بستگی دارد و باید با توجه به گزاره
های ای دیدگاهاستکند، این تفسیر در ربندی کند. در این شیوه اگرچه پژوهشگر تفسیر نهایی را عرضه میها را عنوانگره

 (.     7932دهندگان است )پویا و لقمانی، پاسخ
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 هدف کلی: آشنایی با روش پژوهش اپرا           
 اهداف یادگیری

  پژوهش اپراآشنایی با مفهوم روش             
 اپراگیری در روش آشنایی با مالحظات نمونه 

  اپراآوری داده در روش آشنایی با مالحظات جمع 

   اپرا         ها در روش آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه
 شود از طریق نوعی بارش مغزیگیری با رویکردی اکتشافی است که در آن تالش میمند تصمیماپرا یک روش نظام

معرفی این روش و چگونگی کاربرد آن پرداخته حل ارائه شود. در این فصل به مند در خصوص یک مسئله راهنظام
 خواهد شد. 

 
 . مفهوم روش پژوهش اپرا 01-0

ابداع شد.  7381، نخستین بار توسط یک شرکت فنالندی و دهه «تیم دوگانه»یا  OPERA»7روش پژوهش اپرا یا »
است. این روش ابزاری « یسازبندی و مرتبموازی، تشریح، رتبه افکار، پیشنهادهای»خالصه کلمات « اپرا»مفهوم 

نیروهای نوآور »برای ظهور « مشارکت»به  در کار بر اساس ایجاد باور عمیق «، انرژی و تعهدخالقیت، ایده»برای ایجاد 
 ها و شرایطبا تمرکز بر روش« های سازمونی و آموزشریزیبرنامه»است. از خصوصیات این روش تأکید بر « گروه

با تأکید « مطالعه موردی»های را از نوع روش« اپرا»مشارکتی است. برخی منابع روش  حاصل از کارگروهی و رهبری
اد توان به ایجگیرد. از نتایج این روش میصورت می« یک سازمان یا پدیده خاص سازمانی »بر یک مورد خاص مانند 

ده اشاره کرد. رویکرد این روش بحث کننهای افراد شرکتبینیبا کمک از پیش« های جدیدریزی خالقانه یا راهبرنامه»
ث های جمعی، باعموردبررسی است. این مشارکت در مباحثه« حل مسئله»کنندگان برای انگیزی شرکتگروهی و ذهن

. این روش 2(2116افزایش تعهد به اهداف بحث و تالش برای انجام تغییرات الزم خواهد شد )ارکیلیا و کلمپوا، 
عنوان یک ها موجب آن بههای اساسی با آنروه متمرکز و گروه اسمی دارد اما تفاوتهای با روش گهرچند شباهت

 روش جداگانه شده است.
 

 . فرایند اجرای روش پژوهش اپرا01-2
 شود. اجرا می 7-41روش پژوهش در فرایندی به شرح جدول 

 . مراحل اجرای روش پژوهش اپرا  0-01جدول  
 توضیح مراحل ردیف

 بیان مسئله بر اساس مشکالت موجود در کار یا آموزش و تدوین اهداف و سؤاالت پژوهش شطراحی پژوه 7
 گیرندگانانتخاب گروه هدف از تصمیم گیرینمونه 2
 آوری مجدد با پرسشنامهارزیابی نیازهای اولیه با پرسشنامه سؤاالت باز و در ادامه مصاحبه گروهی و جمع هاآوری دادهجمع 9
 گروهی  های پرسشنامه و مصاحبهتحلیل داده هاهتحلیل داد 4
 ها و ارائه پیشنهادهابحث روی یافته گیریونتیجهبحث 5

 
 
 

                                                           
1. Own thoughts, Paired suggestions, Explanation, Ranking and Alignment  
2.  Erkilia and Klempova 



  

 

 

 روش پژوهش اپرا ۵۴۸

س
 . طراحی پژوهش 01-4

گیرد و به همین دلیل آن را در گیری در سطح محلی یا سازمانی صورت میاین روش پژوهشی اغلب برای تصمیم
تواند بر اساس چالش یا کنند. مسئله در این روش میموردی معرفی می های مطالعهعنوان یکی از روشمواردی به

ود. شمشکلی در یک بخش از سازمان یا مربوط به کل یک سازمان باشد. در ادامه اهداف و سؤاالت پژوهش تدوین می
امه با پرسشن هاآوری دادهطراحی پژوهش باید بر اساس الگوی پژوهش موردتوجه قرار گیرد. در این الگو پس از جمع

ا شود. جلسات اپرا بها، جلسات مصاحبه گروهی اپرا آغاز میگیرندگان و تحلیل روی آنباز از گروه هدف یا تصمیم
و کلمپوا،  شود )ارکیلیانتایج کلی مرحله قبل شروع و سپس به ایجاد تصمیمات موازی با مشارکت کل گروه منتج می

2116 .) 
 

 گیری. مالحظات نمونه01-0

 (.   2116مرور کرد )ارکیلیا و کلمپوا،  2-41توان در جدول گیری در روش اپرا را میترین مالحظات نمونهمهم از
 گیری در روش اپرا  . مالحظات نمونه2-01جدول      

 مالحظات ردیف
 نفر  61تا  41های بزرگ بین نفر یا گروه 72تا  6های کوچک بین اجرا با گرهقابل 7
ازحد های بیشها و دشواری اداره جلسه در گروهها و مجادلهورانه ایدهها برای طرح بهرهکنندگان در گروهتعداد مناسب شرکتتوجه به  2

 بزرگ 
 نفرههای دو، چهار و درنهایت هشتکننده، دنبال کردن فرایند کار با گروهشرکت 61.در صورت استفاده از  9
 گیری های مرتبط برای تصمیمان و گروهگیری به سطح سازموابستگی نمونه 4

مختلف  هایگیرنده شهری مانند شهرداری وقتی با مشکل اجتماعی مرتبط بین گروههای تصمیمبرای نمونه سازمان     
توانند از این روش استفاده کنند. برای نمونه وقتی یک شهر با یک معضل فرهنگی در رابطه با شوند، میمواجه می
ربط فرهنگی در شهرداری مانند معاونت فرهنگی شود؛ واحد ذیشهری از سوی شهروندان مواجه می د زبالهرفتار تولی

وپرورش، آموزش»گذاری و اجرا مانند های مرتبط در سیاستتواند با تشکیل یک کمیته متشکل از دیگر دستگاهمی
برای اجرای پژوهش اپرا اقدام کند. باید با « بهزیست، بازیافت زباله، واحد خدمات اجتماعی و دیگر موارد مشامحیط

گذار در هر بخش، یک کمیته مرتبط شکل گیرد. با شناسایی این نهادها و افراد گیرنده و سیاستشناسایی افراد تصمیم
 شود. ها، تعداد جامعه یا نمونه موردبررسی مشخص میگیرنده در آنتصمیم

 

 ها آوری داده. مالحظات جمع01-5
 گیرد. ها صورت میآوری دادهجمع 9-41ین روش در سه مرحله به شرح جدول در ا

 ها در روش پژوهش اپرا  آوری داده. مراحل جمع4-01جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 های پیشنهادی برای مسئله حلتوزیع پرسشنامه بازبین نمونه موردبررسی برای شناسایی انواع راه پرسشنامه باز اول 7
 های پیشنهادی با هدایت دبیر جلسه حلهای گروهی و بحث و بررسی پیرامون راهبرگزاری جلسه ه گروهیمصاحب 2
بندی جلسه مصاحبه گروهی و ارائه آن به اعضا برای تکمیل در اسرع وقت )در ای بر اساس جمعتهیه پرسشنامه پرسشنامه دوم  9

 شوند.(تر مینقصتر و کمها دقیقاین مرحله پاسخ
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ها و پیشنهادهای آوری انواع نظرات، ایدهدر این مرحله فرصت جمعآوری داده با پرسشنامه اول: . جمع01-5-0 
های کلیدی های این مرحله پرسششود. با ساماندهی دادهها بر اساس سؤاالت پژوهش فراهم میاعضای گروه یا نمونه

 شود. اهم میحل پیشنهادی فردرباره بحث گروهی درباره نظرات و راه
های مرحله اول اما با رویکرد پژوهش اپرا این آوری دادهباوجود جمع. برگزاری جلسات مصاحبه گروهی: 01-5-2

ای با حضور نمونه ها نیاز است. به همین منظور جلسهآوری دادههای بعدی برای جمعها کامل نیست و به گامداده
 شود. تشکیل می 4-41یا چند جلسه پیاپی در مراحلی به شرح جدول موردبررسی در قالب یک یا چند گروه موازی 

 ها در جلسات مصاحبه گروهی اپرا  آوری داده. مراحل جمع0-01جدول      
 مالحظات ردیف

 شده در مرحله اول از اعضای جلسه ها و پیشنهادهای شناساییحلطرح و نظرخواهی درباره راه 7
 ای متخصص در چارچوب موضوعی و زمانی سط دبیرجلسههدایت جریان بحث گروهی تو 2
 بندی نظرات درباره آن شده در مرحله قبل و پیگیری آن تا رسیدن به جمعحل شناساییشروع جلسه با معرفی موضوع یا راه 9
 بندی نظرات و جلسات و تصمیمات منتخب توسط دبیر جلسه یادداشت کردن جمع 4
 دقیقه(  51بندی مشخص )اغلب تا ی بر اساس دستورالعمل و زمانجلسه گروه 4برگزاری تا  5
 کند.شده آماده مینویسد و پیشنهادهایی را برای موضوع مطرحهای خود را میکننده، نظرات و ایدهدر ابتدا هر شرکت 6
 پیشنهاد(. 71داکثر تا ح 5کننده )اغلب بین کننده امکان تعداد ارائه پیشنهاد توسط هر شرکتدبیر جلسه، تعیین 1
شوند و درنهایت مباحث خود باید پنج ایده برتر ها تقسیم میای برای بحث درباره ایدههای دونفرهکنندگان به گروهدر مرحله بعد شرکت 8

 را با دلیل متقن ارائه کنند.
 رند.گیا بدون انجام هیچ بحثی در کنار هم قرار میههای دونفره همراه با دالیل انتخاب آندر مرحله بعد پنج پیشنهاد برتر ازنظر گروه 3
گیری شود. هر گروه دونفره به پنج پیشنهاد ها رأیگیرد تا درباره آندر گام بعد پیشنهادهای مشابه ادغام و در معرض همه اعضا قرار می 71

 شود. دهد تا پیشنهاد برتر ازنظر مجموع آرا مشخصشده روی تابلو برگردان رأی میبرتر نصب
 بندی نهاییشده و رسیدن به جمعبحث پایانی اعضای گروه روی پیشنهادهای برتر انتخاب 77

گیری به چه نوع اطالعاتی برای تصمیم»سؤال محوری در این نوع جلسات اغلب به این شکل خواهد بود که      
ر تکنندگان در گروه، تخصصیاز شرکتتواند با درخواست هر یک این سؤال می« درباره موضوع مربوطه نیاز دارید؟
دی مشخصی بنتر فکر کنند و نظر بدهند. برای انجام مراحل جلسه اپرا باید برنامه زمانشود تا افراد درباره موضوع عمیق

 دقیقه وجود داشته باشد.  55و اغلب در زمان حدود  5-41مانند جدول 
 به روش اپرا  بندی مراحل اجرای جلسه . زمان5-01جدول           

 زمان اقدام ردیف
 دقیقه 71 ارائه مقدمه در شرح فرایند و طرح سؤال  7
 دقیقه 5 گرفتههای اصلی شکلسازی یا نوشتن ایدهتفکر فردی و پیاده 2
 یقهدق 71 ها روی تابلوهای برتر و نصب آنهای دونفره و مبادله تفکرات و پیشنهادها برای انتخاب ایدهشکل دادن گروه 9
 دقیقه 71 هاشده آنهای دونفره برای پیشنهادهای ارائهارائه دالیل گروه 4
 دقیقه 71 شده رأی دادن هر جفت یا گروه دونفره به سه پیشنهاد از مجموعه همه پیشنهادهای ارائه 5
 دقیقه 71 ان  کنندگوی شرکتها و پیشنهادهای با حداکثر حمایت از سها بر طبق نتایج آراء و بحثتنظیم کردن رتبه ایده 6
 دقیقه 5 ختم جلسه و توضیح درباره نتیجه نهایی برای مرحله بعد 1

 (. 2116مرور کرد )ارکیلیا و کلمپوا،  6-41توان در جدول برخی از مالحظات مهم در اجرای روش اپرا را می      



  

 

 

 روش پژوهش اپرا ۵۴۵

س
 . مالحظاتی در روند اجرای پژوهش به روش اپرا  6-01جدول      

 مالحظات فردی
 کنندگان برای فعالیت در فرایند پژوهش آزاد بودن شرکت 7
 یافته های زمانی اختصاصبینانه در دورهایجاد اهداف واقع 2
 پرهیز از شروع کار بدون اطمینان از مدیریت زمان 9
 کنندگان در صورت امکانکسب اطالعاتی درباره شرکت 4
 دبیر جلسه یا تسهیلگر   اطمینان از توانایی مدیریت زمان 5
 های نوبرخورداری دبیر جلسه از شخصیت مشوق و محرک بروز خالقیت افراد و منعطف در برابر ایده 6
 بندی و خالصه کردن مباحثتوانایی دبیر جلسه برای طبقه 1

نهادهای برتر پیش گیری و دبیرجلسه،با توجه به نتیجه نهایی برای هر کمیته تصمیم. پرسشنامه باز سوم: 01-5-4
نامه های مختلف، از ابزار پرسشمشخص خواهد شد. برای مقابله با تأثیر منفی ناشی از محدودیت زمانی و کار با گروه

شود. پرسشنامه دوم باید بعد از ارائه توضیحی درباره جلسات ها استفاده میتر دادهدهی دقیقبا سؤاالت باز برای سازمان
 زیع شود.     مصاحبه گروهی اپرا تو

 
 ها. مالحظات تحلیل داده01-6

های آوری دادهشود. در مرحله نخست و با جمعهای کیفی استفاده میها، از تحلیل دادهآوری دادهدر هر مرحله از جمع
 بها و پیشنهادهای انتخابی در قالحلها نسبت به شناسایی راهاولیه حاصل از سؤاالت باز، پژوهشگر از مجموع پاسخ

صورت گروهی و با ها بهکند. در مرحله مصاحبه گروهی و طی چند جلسه درنهایت تحلیل دادهها اقدام میعبارت
رسد. در مرحله پایانی و استفاده از پرسشنامه با سؤاالت بندی میها یا پیشنهادهای برتر به جمعحلانتخاب راه

ادهای منتخب مورد ارزیابی نهایی و در صورت لزوم تداوم ها و پیشنهحلمحدودشده عمالً نتایج و دقت نهایی راه
 مباحثات قرار خواهد گرفت. 

 . یک نمونه پژوهش اپرا01-1
های آموزشی هم استفاده کرد. برای نمونه در ویژه ارزیابیتوان برای ارزیابی بهریزی از این روش میعالوه بر برنامه 

خاب آموزان با انتفرایند یادگیری خود بود. در نخستین جلسه، دانش آموزان به ارزیابیپژوهشی، هدف تشویق دانش
ها را شناسایی کردند. در جلسه دوم، بر روی عوامل مؤثر و شده در آنها، بیشترین و کمترین موضوعات آموختهدرس

با هم « یموضوع و عوامل تأثیرگذار بر روند یادگیر»مانع در یادگیری تمرکز شد. در جلسه سوم، هر دو مورد 
 های دونفره برای توافق رویهای فردی آغاز و سپس بحث در قالب گروهموردبررسی قرار گرفت. هر جلسه با واکنش

های دونفره روی تابلوی  کالس نصب تا همه یابد. نتایج گروهترین موارد در هر رده ادامه میسه مورد از مهم
آموزان، أی دهند تا پنج مورد برتر مشخص شود. در ادامه دانشتر از دید خودشان رآموزان به سه مورد مهمدانش
تری را تشکیل دهند. برای منظور تعداد کل آراء در قالب بندی جدیدی با موارد را انجام تا موضوعات بزرگگروه

این سازی با مباحثه درباره موضوعات انجام شد. برای سازی یا مضمونجدول نمایش داده شد. در ادامه مرحله تم
هایی از تجارب مثبت یا منفی در پشتیبانی از ها به نمونهآموزان روی روابط بین عوامل بحث کردند.آنمنظور دانش
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آموزان پیشنهادهایی را برای بهبود ارائه کننده یا مانع در یادگیری اشاره داشتند. در همین راستا دانشعوامل تقویت
برای نوشتن برنامه آموزشی و بحث روی آن مورداستفاده قرار گرفت. هر یک  عنوان راهنماییدادند. این پیشنهادها به

آموزان خواسته شد کننده انجام شد. در مرحله سوم از دانششرکت 75دقیقه و با حضور  31از مراحل حدود در زمان 
ی فرایند ی ارزیابتا یک مقاله کوتاه برای توصیف روند یادگیری شخصی خود از کل برنامه بنویسند. روش اپرا برا

 آموزی یا دانشجوییهای کوچک دانشهای جمعی مفید است. با این روش و در گروهیادگیری فردی و جمعی با مباحثه
های چندگانه و بازخوردهای چندگانه از شود تا  آزادانه تجارب خود را ارائه نمایند. پس از ارزیابیای فراهم میزمینه

اعث گیرد. روش اپرا بتری شکل میهای کاربردیتر و ایدهنشجویان، شناخت، تفکر عمیقآموزان یا داسوی دیگر دانش
ود. شها میهای درسی و کمک به بهبود ظرفیت یادگیری درسآموزان و دانشجویان در برنامهمشارکت فعاالنه دانش

 6تر های کوچکتوان در گروهها را میگیرند. ارزیابیها فعالیت گروهی را تمرین کرده و یاد میدر کنار این مزایا آن
های آوری دادهیک نمونه پرسشنامه نهایی برای جمع 7-41(. شکل 2116نفره هم انجام داد )ارکیلیا و کلمپوا،  8تا 

 دهد. های موردبررسی را نشان میتکمیلی از گروه
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 (2116لمپوا، . یک نمونه پرسشنامه نهایی در پژوهش به روش اپرا )ارکیلیا و ک0-01شکل 
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 . مزایا و معایب روش پژوهش اپرا01-8
 (. 2116مرور کرد)ارکیلیا و کلمپوا،  1-41توان در جدول ترین مزایا و معایب روش پژوهش اپرا را میبرخی از مهم

 . مزایا و معایب روش اپرا  1-01جدول 
 معایب مزایا ردیف

 عنوان دبیر که با روش اپرا آشنا باشند. رادی بهکمبود اف دادن فرصت طبیعی به هر فرد برای شرکت 7
 از دست دادن برخی پیشنهادهای خوب  ایجاد فرصت مشارکت برای اکثریت خاموش 2
 دشواری کنترل مدیریت زمان استفاده از حافظه گروهی  9
 صیجای تخصاحتمال انتخاب شدن پیشنهادهای عمومی به ارزیابی هر پیشنهاد در یک مبنای برابر 4
  ها بر روی نکات کلیدیهدایت متمرکز بحث 5
  ایجاد انگیزه برای کار گروهی اثربخش 6
  وری بیشتر زمان مورداستفادهبهره 1
  مندتلفیق خالقیت با فرایند نظام 8
  حل منتخبمتعهد کردن کل گروه به راه 3
  تمرینی برای بحث، گفتگو و ارائه استدالل و ایده 71
  های نو برند  ایدهترویج  77
  دربرگیرنده هر دو بعد شنیداری و دیداری افراد در مباحثه 72
  افزایش دموکراسی درون گروه 79

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

روش پژوهش  
 41 ژانر شناسی 

 روش پژوهش ژانرشناسی هدف کلی: آشنایی با
 اهداف یادگیری

  پژوهش ژانرشناسیآشنایی با مفهوم روش 
 ژانرشناسیگیری در روش آشنایی با مالحظات نمونه 

 ژانرشناسیها در روش آوری دادهآشنایی با مالحظات جمع 

 ژانرشناسیها در روش آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه
روش پژوهش ژانر شناسی یا تحلیل ژانر یک روش پژوهش کیفی است. در این فصل به معرفی مفهوم و فرایند اجرای 

 اهد شد.این روش پرداخته خو

 
 . مفهوم روش ژانرشناسی00-0

دلیل میالدی و به 81شود. از دهه نیز طرح می 7«مطالعات ژانر و تحلیل ژانر»هایی چون با معادل« روش ژانرشناسی»
ای هبرای توجه به مسائل  ارتباطی، زمینه ظهور مدل« های سطحی زبانبررسی»و « های تحلیل متنروش»های ضعف

ود. شمطرح می« شناختی، آموزشی و کنش اجتماعیهنری، زبان»های د. موضوع مطالعه ژانر در زمینهارتباطی فراهم ش
توان با تاریخچه مستقلی از ظهور و کاربرد تحلیل ژانر با توجه به حوزه موردبررسی آشنا شد. برای در هر حوزه می

آموزش بود. او با این روش برای آموزش مؤثرتر در « تحلیل ژانر»گذاران روش از پیشروان و بنیان 2«اسوالز»نمونه 
بر  «تحلیل ژانر»کرد. درواقع رویکرد آموزشی تالش می« نیاز یادگیرنده در شرایط خاص»زبان انگلیسی بر اساس 

ها در رابطه با اهداف موردنظر در هر های ارتباطی و تشریح آنهای زبانی موردنیاز برای موقعیتتوصیف ویژگی
توان به مواردی به شرح های مختلف میهای روش تحلیل ژانر در حوزهترین ویژگیتأکید دارد. از مهمموقعیت خاص 

 اشاره کرد.  7-47جدول 
 های روش ژانرشناسیترین ویژگی. برخی از مهم0-00جدول 

 هاویژگی ردیف
 های قبلی تحلیل کالمشیوه عنوان وجه تمایز آن بابه« گونه بودن کالم در شرایط خاصچرایی این»تأکید بر  7
 «فرهنگ، پیشینه تحصیلی و عالیق»های ذهنی برگرفته از و کلیشه« عنوان گیرنده پیامذهن مخاطب به»تأکید بر  توجه به  2
 های تحلیل گفتمان و تحلیل محتوا عنوان وجه تمایز با روشهای ذهنی مخاطب بهو بررسی کلیشه« محوریمخاطب» 9
 رهنگ هر جامعه موردبررسی و لزوم ارائه تحلیل خاص برای همان جامعه )مانند تفاوت جامعه دانشگاهی با بازاری(تأکید بر ف 4
  «تولید، تفسیر و استفاده»ها با توجه به مخاطب ژانر در فرایندهای های محتوای گفتمانروش کیفی با تأکید بر تحلیل سازه 5
 گیری فرایندهای اجتماعیشکلهای مبنای در مواردی مطالعه گفتمان 6
کالم با توجه  های متن یاهای ساختاری مبتنی بر الگوویژگی»و « ابعاد اجتماعی زبان ارتباطی»تأکید بر تحلیل کالم شفاهی و نوشتاری در  1

 « ها و گرامر در سطح جملهبه هدف ارتباطی و فراتر از واژه

در  «نظریه انتقادی کلی»ای از عنوان شاخهبه« نظریه ژانر»ا استفاده از یک رویکرد علمی است که ب« مطالعه ژانر»     
پردازد. مطالعات ژانر یک رویکرد به تحلیل می« شناسی و امثال آنادبیات، هنر، زبان»چندین حوزه مختلف ازجمله 

های ی سنجیدن روشهای مختلف است. مطالعات ژانر، راهی براساختاری برای مطالعه ژانر و نظریه ژانر در گونه
شخص های داستانی به یک الگوی داستانی موتحلیل ترکیبگویی و عناصر آن است تا بتوان با تجزیهمختلف داستان

رد را با رویک« های کامپیوتری، ادبی و امثال آنکتاب، فیلم، بازی»رسید. در برخی موارد انواع مطالعات مرور و نقد 
یک  های مختلف ازد. درمجموع تحلیل ژانر یک فرایند مطالعاتی برای بررسی نمونهدهنتحلیل ژانر موردبحث قرار می

 ها است. آن« اهداف، فراساختار و انتخاب زبانی»ها بر مبنای ها و تفاوتمنظور تحلیل مشابهتژانر خاص به
                                                           
1. Genre Studies or Genre Analysis  
2. Swales 
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س
گذاری موری چون ادبیات و هنر، نامرود و هدف آن در اکار میاى از متن بههبراى ارجنناع به گونه و نوع ویژ« ژانر»     

ها ذاری آنگها و نامشناسى است. به این معنا که رسالت آن، مبتنى بر تقسیم جهان ادبیات و هنر به انواع و گونهو سنخ
یات اند. در حوزه ادبشدهبندی و تعریفهایی عام، طبقهبوده است. از دیرباز آثار ادبی برحسب وابستگی به گونه

تراژدی و »ها تقسیمات فرعی دیگری چون ترین تقسیم میان شعر، نثر و نمایشنامه بوده است. البته بین اینگسترده
های مختلف ای در شکلشود. در دوره معاصر و با ظهور انواع محتوای رسانهدر زیرمجموعه نمایشنامه دیده می« کمدی
کمدی، جنایی، وسترن و »ها را در انواع ژانرهایی چون لمتر شده است. برای نمونه اغلب فیها ملموسگذاریاین نام

و امثال  های خانوادگیمسابقه تلویزیونی، برنامه کودک، سریال»های تلویزیونی را در ژانرهایی مانند یا برنامه« امثال آن
زم ها از کفایت الناسیشنوع گونه شوند. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که در اغلب این موارد اینمعرفی می« آن

ا را هگیرند یا ترکیبی از گونهها قرار نمییک از آنتوان یافت که در ذیل هیچبرخوردار نیستند و اغلب مواردی را می
یا « ها و فضاهامایهقواعد معنایی مانند درون»ها مبتنی بر آن است که مند از گونهدهند. تعاریف قاعدهپوشش می

را پوشش دهند. تالش برای تعریف ژانری خاص برحسب « ی ویژه از ابعاد ساختار و سبکهاها و شکلصورت»
سختی بتوان تمایزهای دقیقی حال مشکل است. زیرا بهشناختی، کاری جذاب و درعینهای کافی و الزم متنویژگی

شوند و این باعث پوشانی میای دیگر ایجاد کرد. در مواردی ژانرها دچار هممیان یک ژانر یا گونه با ژانر یا گونه
مطرح شوند. برخی کارشناسان تأکید دارند که هر نمونه « کمدی جنایی»شود تا در مواردی ژانرهای ترکیبی مانند می

های متعدد در این عرصه باعث شده است تا شکلی اساسی با سایر ژانرها متفاوت باشد. ناکامیاز یک ژانر باید به
ید کنند. تأک« تعریف قطعی»جای برای توصیف به« های خانوادگی میان متونشباهت»ر، بر پردازان معاصبرخی نظریه

ای هگونه باشد. رویکرد شباهتهای خاص آنتواند دارای تمام ویژگیندرت میهر متن خاص وابسته به یک ژانر، به
 ژانر را عیان کند. عالوه بر رویکردهایهای میان برخی متون وابسته به یک دارد تا شباهتخانوادگی، پژوهشگر را وا می

بر توصیف ژانر بر اساس مفهوم « سرنمونگی»نوع دیگر با عنوان « های خانوادگیرویکرد مشابهت»و « گراتعریف»
ی دیگر هاها را نسبت به نمونهتوان برخی نمونهشناختی سرنمونگی تأکید دارد. بر اساس رویکرد اخیر میزبانروان

ا در هکننده جایگاه نمونههای مشخص تعیینی در یک ژانر خاص قرار داد. مبنای این رویکرد، ویژگیشکل بارزتربه
   (.  7934؛ قاسمی، قره، حسینی و شجیع، 7937ژانری خاص هستند )چندلر، 

 هچگونگی تعریف از یک ژانر به هدف پژوهشگر بستگی دارد؛ یعنی شایستگی تعریف در حوزه علوم اجتماعی ب     
میزان پرتوی آن بر پدیده موردبحث بستگی دارد. برای نمونه پژوهشگری که بررسی چگونگی اثر ژانر در تفسیر 

جای تمایزهای نظری تأکید داشته باشد. بر این اساس پردازد؛ باید بر چگونگی درک مخاطب بهمخاطب از یک متن می
گیرد. با این رویکرد درک ژانرشناسی و درک ژانرها قرار میگذاری جامعه برای ژانرها، منبع اصلی شناخت سازوکار نام

دانند که اکثریت جمعی برخی کارشناسان ژانر را همان چیزی می« ژانر فیلم»تا حد زیادی ضمنی است. در خصوص 
این امر  هستند و« انبار و مخزن انواع ژانرها»شود که مردم دارای به آن باور دارند. در همین راستا این ادعا مطرح می

ا نظام ژانره»زمینه مهمی برای پژوهش در این حوزه است. بنابراین رویکرد نظری معاصر ژانر بر این امر تأکید دارد که 
ادبی  ویژه ژانرهایدر قالب رویکرد نظری سنتی، ژانرها و به«. مندسازی هستندنیستند بلکه فرایندهایی برای نظام

امری پویا  «شکل و کارکرد ژانرها»شد. در نظریه معاصر تأکید بر آن است که ته میعنوان الگوهایی ثابت در نظر گرفبه
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توسعه درحال« ژانرشناسی»طور که مجموعه است. در این رویکرد مرزهای میان ژانرها، دگرگونی پذیر است. همان
در ادبیات در حال تغییر هستند  شود. انواع ژانرهاها دچار دگرگونی میاست، درگذر زمان انواع ژانرها و روابط بین آن

شوند. طوری که برخی ژانرها را و ژانرهای اصلی و فرعی جدیدی در حال ظهور و برخی در حال توقف دیده می
سند. برخی رنظر میتوان تعریف کرد. البته برخی ژانرها هم ماندگار بهها میصرفاً با عطف به گذشته و سیر تاریخی آن

تر است. هر اثر جدید در یک ژانر، ند که هر ژانر جدید خود حاصل دگرگونی در ژانرهای قدیمیکارشناسان اعتقاد دار
سته کردن انداز باعث برجتوانایی تغییر آن ژانر را دارد یا شاید بتواند زیرژانر یا ژانر فرعی برای آن ایجاد کند. این چشم

ا با هسازی ژانرها و قواعد آنتباطی و تجربه دگرگوننقش پژوهشگر در شناسایی اقدامات تولیدکنندگان محتواهای ار
 (.7937تأکید بر ماهیت اجتماعی، اقتصادی، فناوری و دیگر عوامل مؤثر در این تحوالت است)چندلر، 

ها ازجمله عوامل اثرگذار در دگرگونی ژانرها است. برخی ژانرها نسبت به ژانرهای کنش متقابل میان ژانرها و رسانه     
ها برای تولیدکنندگان محتوای ارتباطی و مخاطبانشان ممتاز و نیرومندتر هستند و جایگاه استنادپذیری به آندیگر 

عنوان ابزار کنترل اجتماعی و با هدف ایجاد ایدئولوژی مسلط گران مارکسیست، ژانر را بهمتفاوت است. برخی تحلیل
دهند تا ایدئولوژی نهفته در متن را بپذیرد. به عیتی قرار میکنند. در این رویکرد ژانرها، مخاطب را در وضمعرفی می

عنوان عاملی برای ایجاد جریان ارزش و ایدئولوژی خاصی ژانر را به« ساختارگرایی و فمنیستی»همین نحو رویکردهای 
دارند. این  را هم« خواندن در خالف جهت»تأکید دارند که مردم توانایی « محورمخاطب»گران کنند. تحلیلمعرفی می

محتوا،  تولیدکنندگان»تری از رابطه میان به نحو گسترده« ژانر»های متنوع باعث شده است تا در تعریف جدید دیدگاه
های با دهد، لزوم انجام پژوهشگانه و محیطی که در آن ارتباطات رخ میتوجه شود. این سه« هامحتوا و مخاطبان آن

های ژانرشناسی یا تحلیل ژانر در حوزه(. 7937ره را برجسته کرده است )چندلر، عمق و دقت الزم از ابعاد مورداشا
 شود. مطرح می 2-47با مالحظاتی به شرح جدول « شناسیزبان»دیگری چون 

 شناسی. مالحظات ژانرشناسی یا تحلیل ژانر در زبان2-00جدول  

 مالحظات ردیف
 های فرهنگی نی بر ایدئولوژیو مبت در فرهنگ« زبان»دهی تأکید بر سازمان 7
 عنوان یک کل و شرایط انتخاب از شبکه معانی موجود بر اساس فرهنگ تأکید بر نظام زبان به 2
 شده با نظام گفتمان فرهنگدهنده فرهنگ و تثبیتعنوان عامل تشکیلبه« نشانه اجتماعی»تأکید بر  9
 ادت افراد در یک فرهنگ خاص به انواع شرایط تکراری در آن فرهنگ های تولید متن و عتأکید بر شرایط تکراری زمینه 4
 گیری متن و نقش زمینه در شکل« شرایط تکراری»گیری انواع های فرهنگی در شکلتأکید بر زمینه 5
 تأکید بر تمرکز صریح بر سبک در ادبیات با این رویکرد و نقش آن در سوادآموزی 6
 هایآموزان در آگاهی فرهنگی از  متنمنظور کمک به دانشهای اثرگذار بر متون بهناخت زمینهتأکید بر ژانرشناسی برای ش 1

 گیرد. مورداستفاده قرار می 9-47های اجتماعی نیز با مالحظاتی به شرح جدول در انواع کنش« ژانرشناسی»     
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 های اجتماعی. مالحظات ژانرشناسی یا تحلیل ژانر در کنش4-00جدول  

 مالحظات ردیف
 های اجتماعی تکراری تأکید بر استفاده از ژانر برای مطالعه ساختارها و کنش 7
 ها در ساختارهای اجتماعی و اثر آن بر موقعیت« علت خارجی گفتمان»تأکید بر  2
 « شناخت اجتماعی»مهم در های اجتماعی و عامل عنوان پایه دانش و تشریح انواع رفتار جوامع و فعالیتبه« ژانر»تأکید بر  9
 از توصیف ژانرها در بافت اجتماعی « درک»تأکید بر مفهوم  4
 تر ای از ژانرهای موجود در یک فرهنگ و نیازمند مطالعه در سطحی پیچیدهعنوان مجموعهبه« زمینه ژانرها»تأکید بر  5
ظام فعالیتی مانند مواجهه قاضی دادگاه با انواع پرونده با ژانرهای مختلف عنوان مجموعه ژانرهای فعال در یک نبه« های ژانرنظام»تأکید بر  6

 و نیاز به بررسی هر یک در زمینه اختصاصی آن 
مورد انتظار « ها یا توضیحاتقولها، نقلعبارات، تم»های معمولی مانند تأکید بر قراردادهای عمومی و اجتماعی و استفاده از شاخص 1

 انر خاص مخاطب در قالب یک ژ
ای فناوری همانند انتظار ایجادشده از  یک داستان علمی تخیلی مربوط به آینده، برای پیشرفت« ژانر»عنوان به« های اجتماعیکلیشه»تأکید بر  8

 گرایانهو تغییر شرایط زندگی با رویکردی واقع

مثال در بازی تنیس افراد در حال  در توصیف ژانرها در بافت اجتماعی بسیار مهم است. برای« درک»مفهوم      
ند، بلکه آن را کنرا عوض نمی برقراری ارتباط با یک توپ هستند. بازیکنان تنیس در این فرایند ارتباطی هر بار توپ

گیرد. معنای هر ها در چارچوب قوانین بازی یا همان زمینه صورت میکنند. این مبادلهبا ابزار راکت خود مبادله می
مثال یک بازی دوستانه با یک بازی در یک عنوانتواند معنای متفاوتی داشته باشد، بهنوان یک مراسم میعبازی به

توان، متن را بدون درک تشریفات حاکم بر آن رویداد مهم مانند تنیس ویمبلدون هرکدام ژانری متفاوت دارند و نمی
 درک کرد. 

از پیشروان تحلیل ژانر در « اسوالز»وجود دارد. برای نمونه « انرژانرشناسی یا تحلیل ژ»الگوهای مختلفی برای      
و به شرح  7331را در سال « ایجادکننده یک فضای پژوهشی»یا معادل  CARS»7کارز یا »آموزش، مدلی با عنوان 

ش ای کتاب مرجع پژوهارائه کرد. در همه نکات مهم تمامی این الگوهای نمونه در الگوی پنج مرحله 4-47جدول 
 معرفی خواهد شد. 

 عنوان نمونه. اجرای تحلیل ژانر بر اساس مدل کارز به0-00جدول   
 توضیح مراحل ردیف

 های قبلی های پژوهشالف( مشخص کردن محور، ب( انتخاب موضوع، ج( مروری بر آیتم ایجاد قلمرو 7
 خص شدن سؤال، د( تداوم روندالف( تعیین شرایط موجود، ب( تعیین شکاف یا چالش، ج( مش تعیین موقعیت 2
کار روی موقعیت  9

 شدهتعیین
 های اصلی، د( ارائه گزارش الف( برجسته کردن اهداف، ب( اعالم فرایند پژوهش، ج( اعالم یافته

      
 . مراحل اجرای ژانرشناسی یا تحلیل ژانر00-2

ها در شود تا نکات مهم همه آنالش میت« ژانرشناسی یا تحلیل ژانر»باوجود الگوهای مختلفی برای اجرای روش 
 معرفی شود.  5-47ای به شرح جدول الگوی پنج مرحله

                                                           
1. Creating A Research Space (CARS) 
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 . مراحل اجرای روش ژانرشناسی یا تحلیل ژانر  5-00جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 بیان مسئله بر اساس مشکالت ارتباطی ناشی از ژانر و تدوین اهداف و سؤاالت پژوهش طراحی پژوهش 7
 شکل غیرتصادفی هدفمند()انتخاب به  ریگینمونه 2
 با ابزارهای مختلف  هاآوری دادهجمع 9
 شده  آوریهای جمعتحلیل داده هاتحلیل داده 4
 ها و ارائه پیشنهادهابحث روی یافته گیریونتیجهبحث 5

 
 . طراحی پژوهش 00-4

مطالعات »هایی چون ها در حوزهتوان از چالشیای دارد که بر اساس آن ماین روش مطالعاتی دامنه پوشش گسترده
عنوان مسئله هرا ب« اجتماعی در انواع محتوا-درک شرایط فرهنگی»و « های گفتمانیبررسی پویایی شیوه»تا « شناسیزبان

انتخاب و آن را تشریح کرد. در مرحله طراحی پژوهش باید رویکرد پژوهشی مطالعه ژانر را مشخص و بر اساس آن 
ه توان بمی« ژانرشناسی یا مطالعه ژانر»ترین رویکردهای پژوهشی ه، اهداف و سؤاالت پژوهش را طرح کرد. مهممسئل

 اشاره کرد.  6-47مواردی به شرح جدول 
 . انواع رویکردهای پژوهش ژانرشناسی یا مطالعه ژانر6-00جدول 

 توضیح رویکرد ردیف
ای ژانر هانر ایجادشده در مجموعه داستان و زمینه ارائه آن بر اساس نظریهبررسی ترکیب عناصر ساختاری داستان و ژ هنری 7

 ادبی، فیلم و دیگر موارد
ناپذیر از متن عنوان بخش جداییساختار زبان به»و « مندسبک ادبی و زبانشناسی کاربردی نظام»با تأکید بر دو مکتب  شناختیزبان 2

 « و زمینه اجتماعی متن
 د بر آموزش زبان برای اهداف خاص و بررسی پیوندهای آموزشی ژانر برای کمک به زبان آموزان با تأکی آموزشی 9
 هاهای اجتماعی، گفتگوها و سخنرانیبررسی نقش ژانر در انواع کنش اجتماعی کنش 4

-های پژوهشدر این مرحله باید ایجاد قلمرو پژوهش را با مشخص کردن محور، انتخاب موضوع و مروری بر آیتم     
« ا چالشتعیین شکاف ی»، «تعیین شرایط موجود»طوری روشن از ابعاد های قبلی تعیین کرد. باید موقعیت پژوهش به

 مشخص شوند. « شرایط تداوم روند»و « سؤال پژوهش»و 
ک دستور ی است که به امری فراتر از چینش چند کلمه با« ارتباط»از مسائل به دلیل موضوع  پوشش دامنه گسترده     

ود شزبان مشخص یا تولید انواع محتواها اشاره دارد. زیرا در ارتباط به اثرگذاری مطلوب روی مخاطب نیز توجه می
کلمات »گیرد. متن اشاره به موردتوجه و تحلیل قرار می 7«متن و زمینه آن متن»ای از و با توجه به مخاطب، دامنه

ازجمله محیط متن ایجادشده یا وضعیت زندگی نویسنده آن « ط اطراف متنمحی»دارد اما زمینه متن بر « شدهنوشته
شناسی، گرامر، نحو، صوت یا واج»بر اجزای زبانی خاص با ابعادی چون  « عنوان متنگفتمان به»کند. تأکید می

ده دربرگیرن« ژانر عنوانگفتمان به»اشاره دارد. اما « ای و امثال آنای، بین زمینهبندی، همبستگی بین جملهسازمان

                                                           
1. Text and Context  



  

 

 

 روش پژوهش ژانرشناسی ۵۲۵

س
ای مختلف ههایی فراتر از بروندادهای متنی با تأکید بر زمینه متن و انواع تفسیرهای محتمل درباره متن در زمینهتحلیل
 است.
      

 گیری. مالحظات نمونه00-0
اری یا مورد از محتوا برای اهداف آم 91رویکرد این روش اغلب مطالعه موردی است و طبق روش کارز به حداقل 

، «های تبلیغاتیبرگه»توان به مواردی چون های رایج برای در تحلیل ژانر میتشخیص الگوها نیاز است. از زمینه
 و دیگر موارد مشابه اشاره کرد.« هافیلم»، «های علمیگزارش»، «هانامه»، «هاکتاب»، «هاسخنرانی»، «های دکتریرساله»
 

 ها آوری داده. مالحظات جمع00-5
وری آ، آگاهی و درک مناسب از دانش ژانر است. در مرحله جمع«ژانرشناسی»یا « تحلیل ژانر»یکی از مبانی اساسی برای 

یا راهنمایی برای بررسی اسناد را انتخاب کرد. در این گام بررسی پژوهش مشابه، در صورت « سبک»ها ابتدا باید داده
ها، آوری دادهترین ابزار برای جمعی در ادامه مسیر ایجاد کند. مهمهای خوبتواند ایدههای علمی میبررسی گزارش

مرور محتوا با سؤال یا بررسی محتوا با سؤالی درباره اهداف و مقاصد مخاطب و چگونگی فرایند تولید محتوا است. 
آوری ها در جمعیا بررسی متن بر اساس الگوهای موجود  و میزان انحراف از آن« الگومحوری»در این مسیر باید به 

توان به ها از متون یا محتواها برای ژانر شناسی میآوری دادهها توجه داشت. ازجمله سؤاالت هدایتگر در جمعداده
 (. 7937اشاره کرد )چندلر،  1-47مواردی به شرح جدول 
 ها از متن یا محتوای موردبررسی آوری داده. برخی سؤاالت هدایتگر برای جمع1-00جدول 

 سؤاالت هدایتگر یفرد
 اید؟چرا این متن یا محتوا را برای تحلیل انتخاب کرده 7
 اید؟رو شدهای با این محتوا یا متن رویهدر چه بافت یا زمینه 2
 به نظر شما بافت یا زمینه محتوا یا متن، چه تأثیری بر تفسیر شما از متن یا محتوا دارد؟ 9
 کنید؟ انر منتسب میدر بدو امر آن متن را به کدام ژ 4
 شناخت شما از این نوع ژانر چگونه است؟ 5
 مایه اصلی متن چیست؟ موضوع و درون 6
 اند؟ نمای محتوای این ژانر چگونهامور نوعی و سنخ 1
 شناسایی هستند؟ ای در این محتوا یا متن قابلچه قواعد ژانرشناسانه 8
 اش را گسترش دهد؟اعد ژانرشناسانهتوان قوتا چه حد این محتوا یا متن می 3
 شده است؟ها یا تصاویر آشنایی استفادهمایهاز چه درون 71
 شده جزو خصوصیت بارز آن ژانر خاص هستند یا نیستند؟ شناختی استفادههای شکلی یا سبکیک از صناعتکدام 77
 است؟چه الزامات بنیادینی در شکل و قالب محتوا یا متن بازتاب یافته  72
 دارد؟« واقعیت»متن یا محتوا ادعای چه نوع ارتباطی را با  79
 نوع اهدافی است؟ -دهد و در خدمت چهآن ژانر چه نوع روابطی را نشان می 74
 هایی در محتوا یا متن وجود دارند؟ ها و ارزشچه ایدئولوژی 75
 انگیزد؟ هایی را بر میمتن یا محتوا چه لذت 76



 

 

 ۵۲۸ مرجع پژوهش

 شود؟ متن یا محتوا از دید مردم چگونه تحلیل می ازنظر شما 71
 متن یا محتوا معطوف به چه نوع مخاطبی است؟ 78
 دهد و فرض آن درباره شخصیت، طبقه، سن و قومیت مخاطب چیست؟متن یا محتوا مخاطب را چگونه خطاب قرار می 73
 متن یا محتوا بر پایه چه نوع آگاهی و شناختی استوار است؟  21
 ها و محتواها؟ در متن یا محتوا چه نوع ارجاعات بینامتنی یا بینامحتوایی وجود دارد و با کدام متن 27

 
 ها . مالحظات تحلیل داده00-6

 تأکید دارد و در ادامه به ماهیت« یافتن هر بخش موردبررسیتحلیل چگونگی سازمان»بر « تحلیل کلی»در این گام 
ها ل دادهشود. درمجموع تحلیتوجه می« کاررفته با توجه به زمینهشدت و اصطالحات بهکنترل صدا، »شکلی زبان مانند 

 ردازد. پمی« محتوا، تولیدکننده محتوا و مخاطب»به دگرگونی یا تثبیت در مفهوم ژانر متأثر از تحلیل ناشی از 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

روش پژوهش  
 42 بریکال    ژ

 هدف کلی: آشنایی با روش پژوهش بریکالژ 
 اهداف یادگیری

  پژوهش بریکالژآشنایی با مفهوم روش 
 بریکالژگیری در روش آشنایی با مالحظات نمونه 

 ها در روش بریکالژآوری دادهآشنایی با مالحظات جمع 

 بریکالژ در روش  هاآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ۵۲۶ مرجع پژوهش

 مقدمه
روش پژوهش کیفی است. در این فصل به معرفی مفهوم و فرایند اجرای این روش پرداخته  روش پژوهش بریکالژ یک

 خواهد شد.

 
 . مفهوم روش بریکالژ 02-0

ت، مرجعی»تواند ها، میها در زندگی شخص و سازمانی خود متکی به انواعی از دانش هستند. منابع این دانشهمة انسان
باشد. به عبارت دیگر انسان بر اساس انواع « داری، دیداری و یا خود انسانهای شنیسنت، خانواده، دوستان، رسانه

ها به ، همة این دانش«مدرنیستپست»کند. از دیدگاه گیری میهای متفاوت، در زندگی تصمیمها با خاستگاهنظریه
فرد ییادعای برتری کند )دانا تواندیک از منابع دانش بشری نمیاعتبار هم هستند؛ یعنی هیچهمان اندازه اعتبارشان، بی

یا رد آن با رویکرد «  پوزیتویسم»یک فرضیة اولیه با رویکرد  های مرسوم روی اثبات(. پژوهش7934و همکاری، 
ا ای قابل تبدیل به یک فرمول ریاضی بشوند؛ در این حالت یک گزارة ریاضی یا گزارهمتمرکز می« پساپوزیتویسم»

کنند که ( در نقد این ویکرد مرسوم به روش پژوهش اظهار می7334) 7ود. گوبا و لینکلنشروابطی کارکردی بیان می
؛ بنابراین «ها برخالف اشیاء فیزیکی بدون توجه به معنا و هدف انسان برای فعالیت، قابل تحلیل نیسترفتار انسان»

ترین ترین و پیچیدهدهنده کاملارادایم نشاندر نظر گرفت. در واقع هر پ« ساخت انسانی»عنوان یک ها را باید بهپارادایم
ها، ساخته ذهن انسان و طبعاً آغشته به خطا هستند. هیچ دیدگاه قابل ساخت توسط طرفداران آن است. این پارادایم

 9«فایده»و   2«اقناع»تواند قطعاً صحیح باشد. پیروان هر ساخت باید بنای خود را به جای اثبات، بر روی ساختی نمی
معنای او از اقدام مورد  فرد و هدف به توجه مورد مطالعه باید با  افراد اقدام مشاهدة گونگیار دهند. در مجموع چقر

4«ذهنیت»گرایان، نظر باشد؛ یعنی برخالف نظر اثبات
 ذهنی هایساخت شکل به است. حقایق از ارکان مهم در پژوهش 

ساخته  عمومیت فاقد و محلی اجتماعی و با رویکردی  و یتجرب صورتبه که هستند قابل فهم متکثر، و نامشهود
های گروه و افراد به محتوا و فرم نظر مشترک هستند و از هافرهنگ و افراد میان آن اغلب در  هایشوند. البته مؤلفهمی

 پیچیده بیشتر یا کمتر بلکه نیستند؛ حقیقت از بیشتر یا و کمتر هاساخت سازنده و طرفدار آن وابسته خواهند بود. این

 (. 7334)گوبا و لینکلن،  هستند
های مختلف بر اهمیت چنین گرایانه در پژوهشهای غیراثبات( با بررسی روش764، ص. 2115و لینکلن ) 5دنزین     

ژگی عنوان ویبه 6«ابهام ژانرها»ها همچنین معتقدند که کنند. آناتکا تأکید میعنوان یک روش پژوهش قابلهایی بهروش
 ر حوزةد شناسیمعرفت باعث گسترش  مشارکتی جستجوی ها بارز است. این رویکردشناختی در برخی از حوزهروش
دیدگاهی است که باید  ناشی از  یادگیری و  گیردمییاد  ذهنی آگاهی طریق از شود. فردمی« آگاهانه و بازتابی»عمل 

                                                           
1. Guba & Lincoln  
2. Persuasiveness 
3. Utility 
4. Subjectivity  

5. Denzin  
6. Blurring of genres 



  

 

 

پژوهش بریکالژروش  ۵۲7  

س
 هایروش از استفاده با پژوهش باید گراییاثبات پارادایم در دانش (.  تولید7331، 2ریزون و 7)هرونآن را شناخت 

 و ایرشتههای تکروش توسط هستند و دانش منطقیتک هاروش این یعنی. باشد مشاهده آوری داده وصحیح جمع
 .(7332، 4و پیرت9شود )ترکلمی تولید مورد مطالعه پدیدة در مستتر هایپیچیدگی و جدید عقالنیت از اجتناب با

ت ای یافته اسعنوان یک رویکرد کیفی در میان پژوهشگران محبوبیت ویژهبه« بریکالژ»در طول دهة گذشته      
به   3و چند روشی 8ای، چند نظریه1، چند دیدگاهی6(. پژوهش مبتنی بر بریکالژ یک رویکرد انتقادی2172، 5)راجرز

هایی وجود نظریه(.  با این2177؛ دنزین و لینکن،3173، 2114، 2177، 77؛ بری2117، 2115 71پژوهش است )کینچلو
ند. ریشه کتر از یک رویکرد ترکیبی و کوالژگونه بدل میمراتب پیچیده مبنایی برای بریکالژ، آن را به رویکردی به

ه های دیگر برای ساخت یک اثر هنری جدید بهرفرانسوی این واژه، اشاره به هنرمندانی دارد که از بقایای پروژه
 با که مهندس یک (. درست بر خالف کار7366، 72اشتراوساست )لوی « دسترس»جویند و استفاده از آنچه در می

 طوربهیا پژوهشگر استفاده کننده از بریکالژ  79بریکلور کند امامی کار مشخص ابزار علمی و ثابت هایرویه از استفاده

شوری، گیرد )شهولی کوهمی بهره  موضوع یک در های مبهمپدیده تحلیل برای متفاوت هایتکنیک و هااز روش خالقانه
مو است که با نگاهی به صحنه و بوم با تأمل برای انتخاب قلم تصمیم خواهد بریکلور مانند نقاشی با چند قلم(. 7933

 (. 7332گرفت )ترکل و پیرت، 
 های متفاوت پژوهشی وگر، روشچینش دزنبنعنوان یک رویکرد پژوهشی فعاالنه همانند یک چینیبریکالژ به     

بندی یک فرآیند شناختی پیچیده است که شامل ساختن، بازساختن، تشخیص نشاند. این همنظری را در کنار هم می
چه کسی »د: گونه تلخیص کربرانگیز بریکالژ را شاید بتوان اینگفتگو و تطبیق مجدد است. پرسش چالش  74ایزمینه

؟ چنین پرسشی به دنبال به چالش کشیدن رویکرد تک منطقی به «اید به این روش صورت بگیردگفته که پژوهش ب
شدن به یک بریکلور ماهر به مداومت و تالش در طول رساند. تبدیلپژوهش است که ما را به سرمنزل مقصود می

است. او  «انعطاف و تکثرگرایی انتخاب، طراحی ابتکاری،»(. هنر یک بریکلور مبتنی بر 7338، 75زمان نیاز دارد )تامس
های مختلف رقیب و حتی ها و چارچوبها، تحلیلها، دیدگاهکند تا موضوع مورد مباحثه را از منظر نظریهتالش می

تری برای های متنوعمتضاد کنکاش کند تا بر عمق و غنای تحلیل پژوهشی خود بیافزاید. در این مسیر هر چقدر دیدگاه
های متعددی به دست خواهد شود و روایتتری از پدیدة موردنظر حاصل میده شود، درک مناسبتحلیل و نقد استفا

                                                           

1. Heron 
2. Reason 

3. Turkle 
4. Papert 
5. Rogers 
6. Critical 
7. Multi-perspectival 
8. Multi-theoretical 
9. Multi-methodological 
10. Kincheloe 
11. Berry 
12. Lévi-Strauss 
13. Bricoleur 
14. Contextual diagnosis 
15. Thomas 



 

 

 ۵۲۴ مرجع پژوهش

-، به ضعف منطق پژوهش تک9«چند رویکردگرایی»( با تأکید بر 2119)2و کلنر 7(. نیچه،7366، اشتراوسآمد )لوی 

رنگ شدن مرزهای ع نگاه باعث کماند. این نوزیاد اشاره کرده های باز، کور و دارای محدودیترویکردی در فرضیه
 (. 2117، 5؛ کین چوله2176، 4ای در قرن بیست و یکم شده است )گروگر و شفررشتهمعین میان

، «هاشناسیروش»های مختلفی چون تواند از شیوهکند. یک بریکلور میتأکید می« هاوفور شیوه»پژوهش بریکالژ بر 
انواع »و « انواع روش توصیف، ساخت، تحلیل و تفسیر موضوع»، «آوریهای مختلف جمعروش»، «هاانواع نظریه»

 ها استفاده کند.با حفظ یکپارچگی حقیقت سوژه« های روایت تعامالت، تضادها و جهان پیچیدة مورد مطالعهروش
ر جوامع مختلف ا دبا تأکید بر فهم تولید معن« شناسی ساختارگرامردم»عنوان یک استعاره در توان بهریشه بریکالژ را می
(. استفاده از بریکالژ برای فهم فرآیند تولید معنا در جامعه بعدها 7936؛ ذاکری، 7366، اشتراوسشناسایی کرد )لوی 

فی بسط عنوان یک رویکرد به پژوهش کیعنوان یک استعاره، بلکه به پردازان پساساختارگرا و این بار نه بهتوسط نظریه
ر قائل د شناختی این دو کاربردشناسانه و معرفتهای هستیفرضته ضروری است که پیشداده شد. توجه به این نک

که نخ تسبیح  در تضادی آشکار باهم قرار دارند. درحالی هابودن به وجود ساختارهای مستقل از عقالنیت انسان
بر نفی این  پساساختارگرایانشناسی ساختارگرا مبتنی برکشف ساختارهای مستقل از عقالنیت بود، شعار اصلی جامعه

 هاییکردهای کیفی، رودهد که طی دگردیسی پژوهشساختارها تأکید داشت. بررسی تاریخی دیزین و لینکلن نشان می
گرایانه، پساساختارگرایانه، ساخت»های فاصله گرفت و به سمت رویکردی« گرایانهعقالنیت اثبات»تدریج از محققان به

های ، روشهای گوناگونرشته»حرکت کرد. این همان اقدام یک بریکلور در ترکیب « ی و تفسیریفرانوگرا، پسااستعمار
تر از پدیده مورد نظر است. این رویکرد باعث های پیچیدهبرای کشف جنبه« های نظری متعددمتنوع و چارچوب

 (.2177، لینکلن د )دنزین وخواهد بو« نگری و توجه به پیچیدگی و غنابخشی به پژوهشریزبینی در عین گسترده»
( بر 7331) 6همگی به مفهومی مشترک اشاره دارند. تعریف آیزنبرگ« بداهه»و « بریکالژ»تعاریف مستقل از مفهوم      

ساختن »( بر 7339) 1و تعریف وایک« صورت پیچیدهخلق با استفاده از مشترکات حداقلی و تبیین ساختارهای ساده به»
ع ای از منابفرض وجود دستهکنند. بداهه سازمانی بر پیشاشاره می« اضر در دسترس استبه کمک آنچه در حال ح

قابل استفاده برای برنامه اقدام، دانش و یا ساختارهای اجتماعی تأکید دارد و هرگونه تغییری به کمک این منابع در 
انواع تعریف بریکوالژ ارائه  7-42(. در جدول 7936گیرد )ذاکری، دسترس و آنی برای پاسخ به رخدادها صورت می

 شده است. 
 

 
 

                                                           
1. Nietzsche 
2. Kellner 
3. Perspectivism 
4. Kroger & Schafer 
5. Kincheloe 
6. Eisenberg 
7. Karl weick 
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س
 

 . انواع تعریف بریکوالژ 0-02جدول 
 تعریف ارائه دهنده ردیف

 غیرمستقیم یابزار و دست باکار  (7386) 7بری و ایروین 7
  دسترس درموارد  با خلق (7338) 2مورمن و ماینر 2
 دون توجه به ابزار مناسببو در دسترس ساختن خالقانه با موارد  (7388) 9تایر 9
 قابل تشخیص از منابع در دسترسمورد ساختن  (7339، 2112وایک ) 4
 ا امور(مواجهه باستفاده از منابع موجود برای )با استفاده از منابع دسترس برای خلق فرآیند ادراک مشترک  (7339) 4وایک و رابرت 5
 صورت موقتیکار به مهارت ودر دسترس موارد کمک  خلق با (7338وایک ) 6

 
 پژوهش بریکالژ انواع . 02-2

به شرح  5«و روایی ی، سیاسیروشتفسیری، نظری، »توان به انواع و انواع روش پژوهش بریکالژ را میبریکلورها 
ای برای بحث پیرامون بریکالژ بندی مقدمهاین تقسیم (.2112، 6؛ فینالی2172)روگرس،  تقسیم کرد 2-42جدول 
 .ستاانتقادی 

 . انواع پژوهش بریکوالژ 2-02جدول  
 توضیح انواع ردیف

 هذشتگو لزوم خوانش از ابعاد مختلفی چون تعامل  فرد از پدیده مورد بررسیقطبی و منحصربهتأکید بر نبود خوانش تک تفسیری 7
ا مبتنی بر یبازتابی کردی و با روی )تفسیر فراتز از مشاهدات عینینژاد و قومیت  ،اجتماعی هشخصی، زندگی، جنسیت، طبق

 (االذهانیهای بینهای شخصی، دینامیکرزیابی مستمر پاسخا
 هایخوانش و متضاد گاه و موافق هایلزوم ارائه تحلیل بر اساس دیدگاه و گوناگون نظری هایتأکید بر وجود پارادایم نظری 2

  پدیده یک از گوناگون
 در انتخاب مینهز اقتضائات به توجه) سیال و گزینشی خالقانه، فرآیندی معنا با ساخت رایب مختلف ابزار ترکیبتأکید بر  روشی 9

 (تحلیل و هاداده گردآوری هایروش
 یک درون پژوهش هاییافتهمعنایابی ) قدرت در ایجاد دانشو نقش  دانش و قدرتنزدیک  ارتباطتأکید بر آگاهی از  سیاسی 4

 (سیاسی الزاماتو با  هنجاری چارچوب
 ها،ولوژیایدئ نقش)آگاهی از  عینی واقعیتاز پدیده مورد مطالعه و غیرقابل تسخیر بودن  پژوهشتأکید بر نقش یازنمایی  روایی 5

 (دانش تولید در پردازیداستان گوناگون هاینحله و هاگفتمان

 

 . روش اجرای پژوهش بریکالژ 02-4
سطح اجرای پژوهش را با توجه به اقداماتی به شرح جدول    ،انتقادیرویکرد بریکالژ  معرفی ( با2115) کینچلو

 ارتقاء داد.  42-9

                                                           
1. Berry & Irvine 
2. Moorman & Miner 
3. Thyer 
4. Rabert 
5. Interpretive, Theoretical, Methodological, Political  and Narrative bricoleur 
6. Finlay 



 

 

 ۶۱۱ مرجع پژوهش

 
 . مالحظاتی در اجرای پژوهش بریکالژ انتقادی 4-02جدول 

 مالحظات ردیف
  سرکوبگر و محدودکننده اجتماعی با ساختارهای منطقی تک و گرایانهاثبات پژوهشی رویکردهای از گرفتن فاصله 7
 هستی  جهان پیچیدگی مؤید پژوهشی رویکردهای انواع پذیرش 2
انوگرا و ای، فررشتهبین شناختی معرفت عقالنیت و انتقادی هاینظریه بر مبتنی  «بخشرهایی پژوهشی رویکردهای» سمت به حرکت 9

  پساساختارگرایانه

و  )یی خواهد بود ال طرحذات سیو تأکید بر بریکلور روشی یا نظری در قالب پژوهش با این رویکرد طرح       
انجام این  هبررسی و تحلیل مصنوعات ساخت انسان و نحو»هایی چون این طرح پژوهش با طرح(. 2177،  7برمنر

 «جهان طبیعی موجود برای توضیح و فهم آن همطالع»و یا « های تولیدیها در مطالعات دانشگاهی و یا سازمانفعالیت
خاص خود را تفاوت آن مطالعات طراحی و  درک تجربة انسانی استدنبال بهدر این طرح ژوهشگر پ تفاوت دارد.

های مرتبط با آینده اندازها و دیدگاههای گوناگون از چشمپرسشبرای طرح بستری پژوهش باید طراحی در . دارد
 و 2اجیوی همقالدر  چندمنطقی و ای، چندپارادایمیچندرشته چنددیدگاهی، پژوهش یک عنوانبه  بریکالژفراهم شود. 

 حوزة در (7311) 4دابین کالسیک کتابشود. همچنین در به بحث گذاشته می مطالعات سازمان حوزة در (7331) 9پیتر
-ظریهنبا وجود است. « کشیدن دیدگاه مرسوم چالش به» ،دیگر هایحوزه و علم فعالیت در دشوارترین، پردازینظریه

 شتربی مطالعات این زیرا است؛ پذیرفته صورتکمتر  مرسوم هایدیدگاه الشچ ،سازمان حوزة در ارزشمند هایپردازی
خوانش  منطقی، تک و پارادایمی تک مطالعات. است گرفته صورت خاص پارادایم های یکستون و حصارها درون

ساسی ا پرسش کههنگامی به عنوان مثال .دهندمی ارائه را سازمان پیچیدة و چندالیه واقعیت از نگریسطحی و عمقکم
 باشد، سازهاشگفتی و ها، سناریوها، پویایی سیستمقطعیتعدم با مواجهه دیگر سازتصمیم سیستم هر یا و سازمان یک

 نقصبی و شمولجهان پیش فرض. استبسیار پایین « تک پارادایمی و منطقی تک»چنین رویکرد  موفقیت احتمال
 .بود خواهد مواجه جدی هایچالش با هاآن موفقیت احتمالادامه  و در قطبیتک و منطقیتک هاینظریه چنین بودن

جه مورد تو« گوناگون ابزارهایجعبه  و هانظریه ها،روش ،هاپارادایم» از استفاده سمت رویکردهای به حرکت بنابراین
 گیرد. و تأکید بیشتری قرار می

 نسبت متفاوت یبینش، امکان ایجاد متفاوت هشناسانرفتو مع شناسانههستی هایفرضپیش اتخاذ دلیل به بریکالژ      
 ناپذیری میعتج دلیل به متضاد، و متفاوت هایپارادایم از استفاده صورت در البتهکند. را فراهم می موردمطالعه پدیدة به
مشکلی ایجاد  علوم پسانرمال هاما این مسئله دربارشود. چالش هایی در تحلیل ایجاد می ،علوم نرمال حوزة در هاآن

نخواهد کرد. آنچه اهمیت اساسی دارد، یافتن نواحی انتقال از یک روش به روش دیگر، از یک نظریه به نظریة دیگر 
ای هها، مفاهیم مشترک، عالمت سؤالدیگر است. این نواحی انتقال در واقع کلید واژهبه پارادایم و یا از یک پارادایم 

« هزیرحوز»پژوهش به « هیرحوزز»امکان پل زدن از یک  در یک حوزه هستند کهای همسان و یا حتی مسائل حاشیه
                                                           
1. Yee & Bremner 
2. Gioia 
3. Pitre 
4. Dubin 
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تواند در تعمیق مفاهیم حوزة قبلی از طریق تأیید و یا به چالش کشیدن کنند. نتیجة این حرکت میدیگر را فراهم می

های . مفاهیم ثانویه ساخت(2،7313)ون ماننن صورت پذیرد 7ثانویه تواند از طریق مفاهیمآن پیش برود. این اتصال می
قرار دارند   9روند و در برابر مفاهیم اولیهکار میفهم علمی به و علمی و لغوی هستند که برای توصیف ابعاد مختلف

( امکان هاشکل تقاطع محلمفاهیم ثانویه ) 7-42شوند. با توجه به شکل می یک پدیده بیان تجربه کننده که توسط افراد
کنند. در را فراهم می «پارادایم دیگر و نظریه ،روش، حوزه»به  «پارادایم و نظریه ،روش ،زهیک حو»پل زدن از 

های پارادایم»( با پل زدن میان 7933شوری )، شهولی کوهایرانبا روش بریکالژ در  انجام شده های انگشت شمارپژوهش
 تطبیقییاسی و ، قهای استقراییمیان رویکرد های مختلفجابجایی ،«نظریه پیچیدگی»و  «انتقادی و برساختی ،تفسیری

های پیش روی هدف شناخت آیندهبا  پژوهی و مهندسی صنایع(ای )مدیریت ورزشی، آیندهدر یک مطالعة فرارشته
طرح کلی  7-42 د. شکلکرا در غالب بریکالژ بررسی رسازی دینامیکی آن ورزش تربیتی ایران و مدلسازی و شبیه

 دهد.مسیر بریکالژ مذکور را نشان می های طی شده درگام

 
 (0499شوری، های طی شده در یک پژوهش بریکالژ )شهولی کوهطرح کلی گام. 0-02شکل

یک هدف کلی از طریق برای آزمون و تحلیل این روش دهد نشان میبریکالژ مرتبط با های تعاریف و دیدگاه     
در مطالعه  در سطح انتزاعی از تحلیل، هنگام (.7933شوری، وه)شهولی کها و ابزارهای مختلف، مناسب است روش
با ما اای نیست. کار سادهها تضادها میان آنشناسایی مقایسه، ارزیابی و فعالیت ، «پارادایمو  نظریه ،روش ،حوزه»یک 

کرد  د و یا حتی ترکیبهای گوناگون را فهمید، کنار هم نشانهای متفاوت از دیدگاهتوان یافتهفرادیدگاهی، میرویکرد 
                                                           
1. Second-order concept 
2. First-order concept 
3. Van Maanen 
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سه سازی پژوهش ترکیبی مقایتواند با مثلثطور تقریبی می(. پژوهش در سطح فرادیدگاه به7،7388)چرویتز و هیکنز
فرا مثلث »روش چنددیدگاهی از یک . را در پی داردهای مرسوم پژوهش مشاهدات در روشبه که اعتماد روشی شود؛ 
های مختلف ها و پارادایمنظریهبه جریان استفاده از های یک نظریه بلکه شنه به مشکل مرسوم میان رو  2«سازی

شاره ا ندیهای متفاوت و حتی متضاد و به شکل برآیبا نگاه از یک زاویة باالتر به دیدگاه 2-42در شکل پردازد. می
 شده است.

 
 (0496)ذاکری،  ثانویه مفاهیم کمک هب بریکالژ یک در هم، کنار پارادایم روش، نظریه، چینش از نمایی. 2-02شکل 

مطالعه خود به تعداد کم مطالعات انجام شده با روش بریکالژ و نیاز به توجه بیشتر  در (2172) 9ویبرلی کریستوفر     
 و تغییر دامم که استندی برآی ساخت یک است بریکلور نتیجة تالش بریکالژ که نهایی محصول کند. به آن اشاره می

 و بازنمایی»های تکنیک و هاروش ابزارها، افزودن با زمان(. هم4،7337واینستن و  )واینستن کندپیدا می جدیدی شکل
 هاانتخاب شگزین نوعیبه»گیرد و می خود با جدیدی شکل و کرده تغییر مدام بریکالژ  پژوهشی، جورچین ، به«تفسیر

 پرسیده سؤاالتی (. اینکه چه4ص. 2177لینکلن،  و زین)دن« نیست مشخص ابتدا از شدهگرفته کار به تفسیری روش و
 و کندیم تغییر زمینه و پژوهش هایبرحسب دینامیک شود، گرفته کار به تفسیری هایدیدگاه و هاروش چه یا و شود
ایمی ارادپسازی میانشوند. بریکالژ به دنبال کوچیدن از طریق پل ایجاد جدیدی هایفن و ابرازها باشد الزم اگر حتی

سبت شناسانة متفاوت قادر است بینش متفاوتی نشناسانه و معرفتهای هستیفرضدلیل اتخاذ پیشاست. بریکالژ به
 ایجاد کند. به پدیدة مورد مطالعه

                                                           
1. Cherwitz   & Hikins 
2. Meta-triangulation 
3. Christopher Wibberley 
4. Weinstein & Weinstein 



 

 

روش پژوهش  
 43 آینده پژوهی

 پژوهی  هدف کلی: آشنایی با روش پژوهش آینده
 اهداف یادگیری

  پژوهی پژوهش آیندهآشنایی با مفهوم روش 
 پژوهی گیری در روش آیندهآشنایی با مالحظات نمونه  

 پژوهی ها در روش آیندهآوری دادها مالحظات جمعآشنایی ب 

 پژوهی ها در روش آیندهآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۶۱۸ مرجع پژوهش

 مقدمه
نی و مواجه مناسب با بیهای مختلف برای شناخت، پیشپژوهی تشکیل شده از انواع رویکردها و روشآیندهروش 

 شود. پرداخته میپژوهی آیندهدر این فصل به معرفی روش آینده است. 
 

 پژوهیآینده. مفهوم 04-0
های پژوهشی بر انواع روش از وسیعی طیف از گیریبهرهبر « Future Studies»انگلیسی  برآمده از لغت پژوهیآینده

 ابداع، کشف،» دنبالبه پژوهیآیندهدر مجموع . مند و عقالنی تأکید داردمنظا هایزنیگمانهبر اساس  آینده،مختلفی از 
 رینتمطلوب ریزیپی و انتخاب»برای « درباره آینده های مختلفایجاد گزینه»و « انواع آینده ارزیابی و آزمون ارایه،
 7-49پژوهی به شرح جدول ههای مختلفی از روش آیند(. در منابع مختلف، به ویژگی7939زاده، است )عظیم« آینده

 اشاره شده است. 
 پژوهی   های روش آینده. انواع ویژگی0-04جدول  

 ها ویژگی ردیف
 نگاریآینده مندی فرایندهاینظام 7
 نگاریآینده هایپروژه هایخروجی و فرایندها ها،ورودی شفافیت افزایش 2
  هافرایند برای شناسایی اولویت یک در هاآن سازیکپارچهی و ذینفع هایگروه از وسیعی طیف شناسایی نظرات 9
 ممکن یا مطلوب هایآینده  ترسیم به کمک 4
 ثبات یا و تغییر عوامل و الگوها منابع، حلیلت 5
 هاآن برای ریزیبرنامه و بالقوه هایآینده تجسم 6
 «افرد واقعیت» گیریشکل بر امروز تغییرات عدم یا توجه به تغییرات 1
 سنازمانی و فردی های¬آرمان و امیال با متناسب آیننده، بنه بخشنیدن شنکل داننش 8
  امنروز تحنوالت و تغیینرات دل چگوننگی تولد واقعیت فردا از 3
 گوییگیری امروز و نه پیشها برای تصمیمانواع آینده شناسایی 71
 آن( با امروز هایسازمانی برای انطباق فعالیت اندازهای آینده )چشم از مشترک ازهایاندچشم خلق پی در آینده خلق بر تمرکز با فرایندی 77
  «حال امتداد آیننده»ینا  «حال به آینده شباهت( »فرضیة)اصل  بر اغلب مبتنی 72

 امتداد اوضاع گذشته تا یبر مبناکنند تا می یمحتمل را کاوش و سع یهایندهآ ی،پژوه یندهآ یهاوشاغلب ر   
 ایند. نباش داشته یکمتر یتاحتمال باالتر و عدم قطع یت، بابه واقعنزدیک  ینیبیشپ یندهآ یبرا یکنون یتوضع

 ینیبیشپابلقیرغ یدادهای، روباشد تربلندزمانی افق تر هستند و هر چه مدت کاراکوتاه یدر افق زمان یدها شاینیبیشپ
با « پژوهیآینده»خواهند شد. روندها زننده برهمو  یریغافلگعامل  یستم،متعارف س یخارج مرزها یادر داخل 

 تفاوت دارد.  2-49شرح جدول به 7«بینیپیشگویی و پیش»
  

 

                                                           

1. Prediction and Forecast 



  

 

 

 روش پژوهش آینده پژوهی ۶۱۵

س
 بینی  گویی و پیشپژوهی با پیش. تفاوت آینده2-04جدول 

 توضیح   مؤلفه ردیف
 ساسا بر بیشتر و بوده مدون علمی روش یک رب مستند و علمی مبنای آتی و اغلب فاقد رخدادهای حتمی وقوع بیان پیشگویی 7

  متافیزیکی هاییافته و خرافه باور،
 اشکال و مسیرها بررسی استفاده برایقابل و گذشته حاصل از زمانی هایسری هایداده از گیریبهره اغلب متضمن بینیپیش 2

  آینده وقایع احتمالی وقوع یا آینده، روندهای
 و علمی ابزارهای از گوییغیب و بینیطالع که برخالف آینده مطالعه برای پذیری تکرار و تنی بر عقالنیتمب دانشی پژوهیآینده 9

 . کندمی استفاده شهودی و جادویی ابزارهای جای به منطقی

 ترسیم لهوسیبه سازیدر تصمیم کمک توانایی به آن ارزش بلکه نیست، آینده پژوهی برپیشگوییارزش آینده     
ا این است. ب آینده توسعه چگونگی از جالبی مطالب کشف و آید وجودبه است ممکن که چیزی استآن از یریتصو

، «ها توضیح داده شوندروندها و موقعیت»، «ها شفاف و مشخص شونداهداف و ارزش»شود تا تالش میرویکرد 
 در این مسیر اغلب تصاویری از«. ب شوندهای جایگزین انتخابا ارزیابی، سیاست»و « تصاویر آینده فرموله شوند»

ها را برای ظهور و سقوط متغیرهای مورد بررسی آینده مطالعه و در نهایت تصاویر غالب اجتماعی از آینده و کاربرد آن
 عنوانبه« ها و آرزوهانگرانی امیدها، مقاصد، ها، اهداف،آرمان»از جمله  صویرهای آیندهشوند. بر این اساس تتحلیل می

های واکنشباتوجه به  پیامدهاو مبتنی بر شناخت عاقالنه مبنا اقدام  .گیرندمورد توجه قرار میهای اقدامات فعلی پیشران
 ایواکاوانه  پژوهییندهآاکتشافی یا »تواند با رویکردهای ینده میآدرباره مطالعه  است.خارج از دیگران و نیروهای 

  .(7936یا ترکیبی از هر دو رویکرد باشد )واعظی نژاد، « یمشارکتیا  یهنجار وهیپژیندهآیا  یرپردازتصو»یا « یلیتحل
 

  پژوهی فرایند اجرای آینده. 04-2
 شود. معرفی می 9-49شرح جدول ها دارای پنج مرحله بهمانند بقیه روش« پژوهیآینده»فرایند اجرای 

    پژوهیآینده. مراحل اجرای روش 4-04جدول 
 وضیحت مراحل ردیف

و انتخاب  بیان مسئله بر اساس مشکالت ارتباطی ناشی از وضع موجود و تدوین اهداف و سؤاالت پژوهش طراحی پژوهش 7
 پژوهی برای آن روش مناسب آینده

 پژوهیهای منتخب آیندهروشانتخاب با توجه به  گیرینمونه 2
 پژوهی ینده و روش منتخب آیندههای آینده و انواع آبا توجه به مؤلفه هاآوری دادهجمع 9
   پژوهی منتخب آیندهها و روشها با توجه نوع دادهتحلیل داده هاتحلیل داده 4
 ها و ارائه پیشنهادهابحث روی یافته گیریونتیجهبحث 5

 
 پژوهیروش آیندهبهطراحی پژوهش مالحظات . 04-4

است.  «آینده هایلفهؤم شناسایی» ،هشناخت آیندمنظور بهدر مرحله طراحی پژوهش و  اقدامات ترینمهم از یکی
های درهم تنیده برخی کارشناسان مؤلفه. کندمی کمک آینده یشترب شناختبه « آیندهدهنده های تشکیلمؤلفه»شناسایی 



 

 

 ۶۱۶ مرجع پژوهش

 (. 7336، 2)دیتور کنندمعرفی می 4-49شرح جدول به 7«رویدادها، روندها، تصاویر و اقدامات»چهار بعد آینده را در 
    پژوهیدر آینده های آینده. مؤلفه0-04جدول 

 توضیح مؤلفه ردیف
 بینی است و امکان شناختپیشغیرقابل رویدادهای آینده. کنندمواجه می را با تردید آینده درباره که اندیشیدن وقایعی رویدادها 7

 شود.ها با کمک سه مؤلفه بعدی فراهم مینسبت به آن
آن  ای فهمباشند که برتا حال می از گذشته استمرار روندها. هستند تاریخی هایو با تأکید بر پیوستگی رویدادها مقابل در روندها 2

، «ادیاقتص رشد»، «فناورانه پیشرفت»شامل  سازآینده روند ابر شش. ایجاد شود حال و گذشته از درستی شناخت باید
 و نتیس فرهنگ سطح کاهش»و « زیست محیط به آسیب»و « جابجایی و حرکت قابلیت افزایش»، «بهداشت سطح ارتقای»

 «آن اضمحالل به رو روند
-آینده هایماموریت از یکی. پرورانندمی خود ذهن در مردم که یویرتصا شامل و آینده دهندهتشکیل عمده عوامل از تصاویر 9

 به نسبت عالیق و باورها امیدها، ها،دغدغه ها،ایده»از جمله  آینده از خویش صویرهایدر ارزیابی ت مردم بهکمک  پژوهی
 است.  آیندهگیری برای تصمیم کیفیتها برای بهبود استفاده از آن و «آینده

 بدون توجه به آینده هستند.  برخی و آینده بر و گاهی برای اثرگذاری ذهنی تصاویر مبنای بر اقدامات 4

 این عاملت نحوه اثرگذار، هایمؤلفهدیگر  با متناسب که نیست، چرا ده یکسانبرای آین مؤلفه چهار این البته وزن     
صورت مکمل و در به 9«نگارینگری و آیندهآینده»دو رویکرد با « آینده پژوهی» شود.می ترپیچیده اصلی مؤلفه چهار

 ری، بی تا(.نگهای توسعه و آیندهمرکز آموزش و پژوهش) شودانجام می 5-49شرح جدول بهکنار هم 

 پژوهی  .  رویکردهای اساسی آینده5-04جدول        
 توضیح رویکرد ردیف

 و ردازانهاندازپچشم فلسفی پایه دو تقابل )حاصل آیندهرخدادهای  دیدن و آینده بینیپیش و کشفبا رویکرد منفعالنه  نگریآینده 7
 اکتشافی(

 هپای دو تقابل حاصل)در حال  مطلوب آینده برای ساخت فعاالنه و خالقانه تالش و آینده نگاشت بارویکرد فعاالنه  نگاریآینده 2
 (هنجاری یا تجویزی و اندازپردازانهچشم فلسفی

« مّیکقضاوتی یا »و « توصیف یا تکمیل آینده»هایی از ابعاد بندیدر دستههایی روشتوان بهنگری را میآینده     
   انجام داد.  6-49شرح جدول به

 پژوهی  نگر در آیندهالگوهای مطالعاتی آیندهانواع .  6-04جدول 
 توضیح   انواع ردیف

توصیفی یا  7
 تکمیل آینده

 ایستایی،» ویژگی با ایبا تأکید بر آینده «گذشته مشاهدات توسعه بر مبتنی احتمالی پیشگویی» از ایالف( توصیفی: شیوه
 .است «گوییپیشقابل بینانه وخوش بسیار

 حاصل اتکشفی» بر و متمرکز تکاملی بر اساس قوانین« آینده از دقیق درک و توضیح»ای برای ب( تکمیل آینده: شیوه
  است. « متأثر از تکامل و پیچیده تحقیقات از

قضاوتی یا  2
 کمّی

 گیریمیمتص لزوم شرایط در ویژهبه مشابه هایموقعیت در کارشناسان و متخصصین تجارب از الف( قضاوتی: استفاده
 نآ امثال و «بازار بینیپیش» ،«بحرانی شرایط در هواپیما فرود برای مناسب تصمیم» مانند نگریآینده در سریع
 رایب مناسب و قضاوتی هایروشبه کنندهکمک اغلب و نظر مورد مشکل زمینه در کمّی هایداده بر تأکید : باکمّیب( 

 ریزیبرنامه و گذاریسیاست

                                                           

1. Events, Trends, Images and Actions 
2. Dator 
3. Forecasting and Foresight 



  

 

 

 روش پژوهش آینده پژوهی ۶۱7

س
 «اجتماع و اقتصاد ست،یزطیمح ،فناوری علم،» بلندمدت ندهیآ به نگاه یبرامند نظام تالش ندیفرآ ،«ینگارندهیآ»     

 و یتصاداق منافع» نیشتریببرای  یکیاستراتژپژوهش  یهاحوزه تیتقو و نوظهور عام یاهفناوری ییشناسا هدفبا 
ها برای آن اثربخشی و وقوع امکان بررسی با و آغاز یا جایگزین دیلب آینده شناسایی با «گارینآینده»است. « یاجتماع
-تصمیم و آینده با رویارویی برای بهتر آمادگی و محتمل هایآینده درک برای ابزاری نگاریآیندهیابد. ادامه می انتخاب
 فرایند به کار حال، وضعیت با مقایسه و انتخاب از پساست.  مندنظامبا رویکردی  مطلوب ایآینده به نیل برای سازی

آینده »یا « هدف یا مقصد» شناسایی در نگاریآینده. نیست نگاریآینده وظایف از که شودمی طمرتب راهبردی ریزیبرنامه
ای هشناسایی حوزه»، «های عام نوظهورشناسایی سریع فناوری»و با تأکید بر اموری چون  سالسی تا ده افق در «مطلوب

 ،«مردم انگیزش»، «آموزش»، «ریزیبرنامه پشتیبانی»، «عمومی وفاق ایجاد» ،«زودهنگام هشدار قابلیت» ،«تحقیق راهبردی
 .ندکو امثال آن تالش می  «جامعه روندهای بهتر همف»

 گرایش و»ریزی، باید توجه داشت که در این رویکرد، پژوهی با رویکردهای کالن در برنامهبرای طراحی آینده     
نده ریزی برای آیگیرد. در خصوص برنامهمورد توجه قرار می« امید به آینده»و « بینیآینده»، «نسان به آیندهخواست ا

ها از زاویه خاصی وجود دارد که هر کدام از پارادایم 1-49به شرح جدول « هنجاری»و « اکتشافی»دو پارادایم  کلی 
 نگرند. مفهوم آینده و نحوه رسیدن به آن میبه

 پژوهی  آیندهریزی با رویکرد های برنامهپارادایم.  1-04جدول        
 توضیح پارادایم ردیف

-به انسان. ندکمی تبدیل آینده آن به را حال خود، قوانین با مطابق تاریخ کهاست  ثابت و گذشته ومعلولیعلی نتیجهآینده  اکتشافی 7
 آن منطقی تیجهن تنهاو  آینده اکتشاف و بینیپیش بر مبتنی پارادایماین . پردازدمی آینده آن اکتشاف به بیرونی ناظر عنوان
 تحلیل بر مبتنیو اغلب « سال آینده 21نرخ بیکاری در »یا « سال آینده 71 در ایران جمعیت»توان به برای نمونه می. است

 ینده اشاره کرد. آ هایسال در هاآن ادامه و گذشته روندهای
 مکن،م» هایو نقش مختار با تأکید بر وجود انواع آینده آینده گر بیرونی به سازندهاه نقش انسان از نظارهتغییر جایگ هنجاری 2

 . دارد« یا خواسته آینده مطلوب»ها به و وابستگی آن «باورکردنی و محتمل

 «آماری اقتصادسنجی و» ،«اکتشافی و شناختی»کلی روش  هدر سه دستتوان میرا  «نگاریآینده»از رویکردی دیگر        
 (. 2117، 7)رگرتقسیم کرد  1-49شرح جدول به« ساختاری و علی» و

 نگاری های اجرای رویکرد آینده. انواع روش1-04جدول 
 توضیح روش تخصصی روش کلی ردیف

7 
 ساختاری
 و علی

 «وتحلیل منفعتتجزیه»و « وفایدهوتحلیل هزینهتجزیه» ارزیابیالف( 
 «های پویاسیستم شبیه»و « سازی مدلشبیه»، «پایینبهسازی باالشبیه» زیساشبیهب( 
بررسی  بدون»و « های موضوعبررسی سازگاری در داخل حوزه»، «بررسی سازگاری محیط» سناریوج( 

 « سازگاری
2 

 آماری و
 اقتصادسنجی

و « تطبیقی همطالع»، «چندبعدی پیمایش»، «درخت وابستگی»، «شناسیوتحلیل ریختتجزیه» گیریتصمیمالف( 
 « های کلیدیفناوری»

 «های فازیروش»و « ریزی خطیهای اخطار سریع برنامهاخصش»، «های با تأخیر زمانمدل» اقتصادسنجیب( 
 «انتشار هتجزی»و « منحنی رشد»، «قیاس تاریخی»، «یابی روندبرون» روندج( 

                                                           

1. Reger  



 

 

 ۶۱۴ مرجع پژوهش

 اکتشافی و 9
 شناختی

  «های خالقانهروش»و « هو مصاحب هاپنلاز جمله  خبرگان همشاور»، «انگیزیذهن» کوچک نمونهالف( 
 « بینی عقالیی دلفیپیش»و « پیمایش آرا، عقاید و انتظار» ب( نمونه بزرگ

-ها، رویکردهای نظری و معرفتتعداد متنوع روشاز میان پژوهی آیندهروش مناسب در طراحی پژوهش باید      

رافائل »مربوط به پژوهشگری بنام  پژوهیآینده هایروش نسبتاً جامع از  هایبندیدستهیکی از  د.اب شوانتخشناختی 
 مورد و پرکاربرد روش 94 از پژوهی به معرفی بیشآینده مطالعه 886 بررسی میالدی با 2116 است که در سال« پوپر

بندی این دسته پرداخت. در« تعامل شواهد و خبرگی،خالقیت، »شامل  لوزی یک ضلع چهار در این مطالعات در استفاده
 (.2113، 7پوپر) معرفی شدند 8-49شرح جدول کمّی به روش نیمه ده و کمّی روش شش کیفی، روش هفده

 پژوهی  های قابل استفاده در آینده. انواع روش8-04جدول   
 توضیح انواع ردیف

-آینده هایکارگاه خبرگان، پانل مقاالت، محیطی، پویش شهروندی، هایلپان فکری، طوفان یا انگیزیذهن نگری،پس کیفی 7
 حلیلت سناریوها، ارتباط، هایدرخت نظرسنجی، پیمایش شناسی،ریخت تحلیل ادبیات، مرور ها،مصاحبه بازی، نگاری،
 سوات

 روند یابیبرون و سازیمدل سازی،شبیه سنجی،کتاب  کمّی 2
 گاشتنره و نفعانذی تحلیل چندمعیاره، هایتحلیل کلیدی، هایوریافن دلفی، روش متقابل، ثیرأت ی،ساختار تحلیل کمّینیمه  9
 یوهایسنار زمانی، هایسری تحلیل نظرسنجی، و گیرییأر ترازیابی، پتنت، تحلیل اقدام،/ نقش اجرای تخیلی،-علمی سایر 4

 آمیزنبوغ نگریپیش و اسمیک/ کمّی

 صورت به که کندمی اشاره نکته به این مطالعات از یک از هر استفاده فراوانی استخراج العه ضمنمط این در پوپر     

 مناسب برای شناخت روش پنج حداقل ترکیب نیازمندبا توجه به معیارهایی مشخص  پژوهی مطالعات آینده میانگین

ها در هر روش و توجه به سهم آن لیتقاب شناخت و کاربرد دقیقها بهروش ترکیب. (2118هستند )پوپر،  آینده از
خمینی طور تهروش طوفان ذهنی یا فکری ببرای نمونه . بستگی دارد« خبرگی، شواهد، خالقیت و تعامل»چهار مؤلفه 

های شهروندی  روش پانلاست یا درصد تعامل  71و  یتدرصد خالق 11درصد شواهد،  71درصد خبرگی،  71شامل 
. پوپر این چهار قابلیت شودمیدرصد تعامل تشکیل  11درصد خالقیت و  71شواهد،  درصد 71درصد خبرگی،  71از 

گیرد تا الماس دهد. هر قابلیت در یک راس لوزی قرار میدهد و دو طیف تشکیل میرا دو به دو در مقابل هم قرار می
 س شواهد دارند،أا به رسازی و مرور ادبیات بیشترین نزدیکی رهایی مانند مدلشناختی تشکیل شود. روشروش
های لها، پانها، کارگاهکنفرانس .تر هستندس خبرگی نزدیکأهای کلیدی به رنگاشت و فناوریهای خبرگان، رهپانل

رها انگیتخیلی و شگفت –های علمیگیری و نظرسنجی در سطح باالیی از تعامل قرار دارند و روشیأشهروندی، ر
های یلشناسی و تحلهای پیمایش، تحلیل ریختگیرند. روشس خالقیت قرار میأبه ردر باالترین جای نمودار نزدیک 

بین این  ها درها هستند. سایر روشبرابری از همه این قابلیت ترکیب مقدار تقریباًبا و لوزی چندمعیاره نیز در میانه 
  .(7933اشجعی، شوند )میپخش  7-49شرح شکل بههای مختلف الماس ها در بخشروش

                                                           

1. Popper 



  

 

 

 روش پژوهش آینده پژوهی ۲۶۱

س

 
 پژوهی در چهار محور اصلیهای آینده. الگوی لوزی یا الماس پوپر برای سازماندهی روش0-04شکل 

 و معرفی شده است )ناظمی 3-49پژوهی در جدول های آیندهانتخاب روش معیارهایترین برخی از دیگر مهم      
 (. 7985 قدیری،

 ژوهی  های آینده پ. معیارهای انتخاب انواع روش9-04جدول 
 معیارها  ردیف

 پول  و زمان ویژه به منابع، 7
  نگاری آینده های پروژه در ذینفعان و متخصصان مطلوب مشارکت میزان و وسعت 2
 با رویکرد پشتیبانی و تکمیل نتایج  دیگر های روش با آن ترکیب برای روش بودن مناسب 9
مانند  مشخص نتایج گرا با تأکید بر ارائه نتیجه»یا « مختلف هایگروه میان و تعامل های مبتنی بر گفتگوروش روی با تأکید فرایندگرا» 4

 «حیاتی هایفناوری
 کیفی یا کمّی هایداده به مختلف هایروش نیاز 5
  استفاده مورد روش شناختی روش صالحیت 6

 

 گیری . مالحظات نمونه04-0
 «خبرگی، خالقیت، تعامل یا شواهد»ویژه چهار بعد نتخب و بههای میا روش روشبهگیری در سناریوپردازی نمونه

 بستگی دارد.  71-49شرح جدول به
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 پژوهی  ها در آیندهگیری بر اساس ابعاد چهارگانه انتخاب روش. مالحظات نمونه01-04جدول   
 توضیح انواع ردیف

 ای و تخیلی علمی هایداستان نویسندگان همچون مهمی فرادا نبوغ و ابداع و قدرت خالقیت های با تأکید بر نقشروش خالقیت 7
  فکری طوفان جلسات در حاضر افراد از برآمده هایالهام

 ،«تصمیمات از پشتیبانی»برای  آنان ضمنی دانش و تجربیات از استفاده و افراد خبرگی و کارشناسی های با تأکید بر توانروش خبرگی 2
 «مطالعه یک مشاهدات و هافرضیه ها،نظریهتر از رنگجامع و نگرکل درک» ،«ناسبم طریق ارائه و منطقی مشاوره»

 ایهدیدگاه واقع در) دیگر تخصصی هایحوزه چالش و با بحث همراه کارشناسی هایتوان افزاییهای با تأکید بر همروش تعامل 9
 (غیرکارشناس نفعانذی

 انواع و د آمارتحلیل مانن ابزار و اتکا قابل مستندسازی پشتیبانی با خاص ایپدیده رینگپیش و های با تأکید بر شرحروش شواهد 4
 ارزیابی  و سنجش نشانگرهای خاص

سرعت تحوالت دنیای امروز باعث شده کنند. ریزی میسال آینده برنامه 5یا  4ها برای دولت ها واغلب سازمان     
ای هتوان به انواع بازهمیآینده ز اینرو برای تعیین محدوده پژوهش درباره ا. توجه شوددورتری  هایآیندهاست تا به 

 اشاره کرد.  77-49زمانی مورد بررسی به شرح جدول 
 های زمانی منتخب برای مطالعه آینده . انواع دوره00-04جدول 

 توضیح انواع ردیف
 سال تا یک نزدیک آینده 7
 سال پنج تا یک مدتکوتاه آینده 2
 سال بیست تا شش مدتمیان ندهآی 9
 سال 51 تا 21 بلندمدت آینده 4
 سال 51 از بیشتر دور آینده 5

عنوان به« هارویدادها، روندها، تصویرها و اقدام»توان با چهار عنصر به طور کلی محدوده انتخاب موضوعی را می     
 (. 7938های مختلف مورد توجه قرار داد )خسروی، عوامل پیدایش آینده

 ها آوری داده. مالحظات جمع04-5
در  «هافرهنگ و هاگروه افراد،» کهکند می کیدأت نکته این براست و  پژوهیآینده یکلید میهامفاز  7«بدیل هایآینده»

 خود، گیریو تصمیم نگریآینده قوایاستفاده از با آنان. قرار ندارند واحد آینده یک سویبه شدهتعیین پیش از مسیری

ها با آوری دادهجمع . لذاانتخاب کنند آینده به منتهی مسیرهای و پیامدها از دامنه وسیعی میان از را ایآینده توانندمی
-آینده، باورپذیر هایآینده ممکن، هایآینده» شامل بدیل هایآیندهشود. انجام می« آینده بدیل در هایگزینه» تأکید بر

 هستند. 72-49شرح جدول به 2«بمطلو هایآیندهو  محتمل های
 
 
 

                                                           

1. Alternative Futures 
2. Possible Futures, Plausible Futures, Probable Futures and Preferable Futures 
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 پژوهی  ها در آیندههای بدیل یا گزینه.  انواع آینده02-04جدول 
 توضیح نوع ردیف

 وعن وقوع است. این احتمال بدون توجه به میزان تصور قابل هایآینده هر آنچه در خصوص آینده به ذهن برسد یا تمام   ممکن 7
 مسجل و علمی قوانین از گاهی نوع این در. شودمی مشاهده وفوربه تخیلی هایداستان و هافیلم ها،برنامه در هاآینده
 پاسخ رد هاآینده این. دارد تناقض امروز دانش با حتی یا نرسیده است آن هنوز به بشر که شودمی مطرح قوانینی و عبور

 شود.آوری میجمع« دارد؟ تحقق توانایی چیزچه» که سؤال این به
 قتحق تواندمی چیزی چه» به پاسخ هاآینده از دسته این. دارد وقوع امکان بشر، فعلی دانش اساس بر که هاییآینده رپذیرباو 2

 . است« یابد؟
در اغلب موارد، احتمال بیشتری  جاری روندهای تداوماست. برای نمونه وقوع بیشتر برای دارای احتمال  هاییآینده محتمل 9

 که والس این به در پاسخ هادسته از آینده این. شودمی ترکم آن تحقق احتمال باشد،دورتر  زمانی فقا هرچه دارد؛ البته
 شوند. آوری میجمع« شود؟می محقق احتماالً چیزچه»

 رآمدهب و برانگیزانندهای که خواسته هر فرد یا سازمان است و شاید برای دیگری نامطلوب باشد. این آینده همان آینده   مطلوب 4
 پاسخ به این سؤال ها دراین دسته از آینده .باشد متفاوتها در بین افراد و گروهتواند میو لذا  ارزشی هایقضاوت از
 شوند. آوری میجمع« خواهیم؟می را چیزیچه تحقق» که

     هد. دها با یکدیگر و با اکنون را در قالب یک شکل نمایش میارتباط انواع آینده 2-49شکل      

 
 ها با یکدیگر و با اکنون . ارتباط انواع آینده2-04شکل 

عنوان عناصر کلیدی و خروجی توان بهرا می« های ضعیفناپذیر و نشانههای اجتنابها، شگفتیروندها، پیشران» 
 . (7933)اشجعی،  مورد توجه قرار داد 79-49شرح جدول ها بهآوری دادهضروری در جمع

 پژوهی  ها با رویکرد آیندهآوری داده.  عناصر کلیدی و خروجی در جمع04-04جدول 
 توضیح نوع ردیف

 رشد اختی،شنجمعیت هایتوسعهاز جمله  بینیپیش قابل نسبتاً ماهیتی با زمانی دوره یک طی توسعه کلی گیریجهت هاروند 7
 شوند: که با رویکردهای زیر استفاده مییا کیفی  کمّیبا رویکردهای  جهانی اقتصادی توسعه و دانش جهانی
 ،شریاتن مندنظام بررسیبر اساس  گروه یا سازمان ورای دنیای در مهم تغییرات شناسایی جهت مداوم تالش:  پویشالف( 
  آینده درمهم  احتماالً تغییرات عالیمبرای شناسایی  هارسانهدیگر  و اینترنتی ایهپایگاه
 بالقوه اثرات و تغییر سرعت، علل، ماهیت، شناسایی جهت روند کی ارزیابی:  روند تحلیلب( 
 کلیدی گیرندگانتصمیم به منظم گزارش ارایه و زیاد اهمیت با روندهایی کنترل و پایش:   روند پایشج( 



 

 

 ۶۸۲ مرجع پژوهش

 ریتغی نرخ و میزان براساس روند خطشناسایی  و زمان طی رد وندو نمایش نمودار ر عددی داده برای :  روند تعمیمد( 
  آینده بهو تعمیم آن 

ها رانشود. از جمله پیشفراهم می آینده از صحیحی ها امکان ترسیم تصویرکمک آنکه به آینده گیریشکل عوامل مؤثر در هاپیشران 2
و امثال آن « آن اجتماعیآثار  وفناوری  و علم در عمده تحوالت»، «منابعدر مدیریت  وهواییآب هایسیاست»توان به می

. آیدمی ودوجهب غیرمترقبه رویداد یک از سطحی شود، همراه پیشران یک با اتفاق یا بحرانی مفهوم یک وقتیاشاره کرد. 
 . دارند آن پیامدهای و روپیش هایآینده پذیریانعطاف در واقعی ثیرأت و نفوذ قدرت هاپیشران

 هایشگفتی 9
 ناپذیراجتناب

 عملکرد حوهن مورد هایی دربر اساس تجارب گذشته و ایجاد فرض نشده بینیپیش و غافلگیرکننده هایشناسایی موقعیت
رای ب هستند. « تسلیم و دفاعی موضع اتخاذ انکار،» ناپذیراجتناب هایشگفتی با برخورد معمول هایها است. روشآن

 عمر و ارتقای طول افزایش»آن  ایجاد شود و عواملمی روروبه فزاینده سالخوردگان شمار با آتی هایدهه در نمونه جهان
 کلیدی در این زمینه، اتخاذ پاسخ مناسب است. است. نکته« بهداشت سطح

 پیوستگی و تسلسلدرباره  پیشین انتظارات یا توقعاتزننده و برهم غیرمنتظره تحولیا  روندها در مهم و سریع تغییرات هاغیرمترقبه 4
مونه دارد. برای ن نوین خدمات یا محصول جدید،چون ظهور فناوری  متفاوتی لاشکا تغییرات این. است وقایع یکدست

 کوتاهی زمان در و آمد صحنه به سازشگفتی و غیرمترقبه یک عنوانهب الکترونیکی حساب ماشین معرفی 7361 سال در
 شد.  مکانیکی شکلهب محاسبات شدن رنگکم و قوانین تغییر باعث

 ابراین قابلاست. بن محاسبه غیرقابل قطعیت و عدم محاسبه قابل که متفاوت از ریسک است زیرا ریسک فیناکا یا دانش عدم قطعیت 5
 ند. ککمک می هاقطیت عدم فضای در یگیرتصمیم و آینده سناریوهایبه ترسیم  ها،قطعیت عدم. نیست هم کنترل

 اغلب در عالیم این. نیستند رصد و رؤیت قابل العاده،فوق توجه اعمال بدون و عادی حالت در آینده که از هایینشانه عالئم ضعیف 6
ستند. ه موجود معادالت و مناسبات روابط، جاییجابه به قادر و دارند وجود آشوب لبه و غیرمتمرکز نقاط کاری، هایکرانه

 و کوچک رویدادهای رصد معنایبه حساسیت. شوندمی آنها تغییر موجب کنند ومی دخالت رویدادها سیر و روندها در
 نها،آ انرژی رهاسازی صورت در و هستند باالیی بالقوه توان دارای ضعیف عالئم. است هاآن دایمی پایش و تأثیرگذار
 و آینده برای آمادگی معنی به آنها، استعداد ارزیابی و ضعیف عالیم کشف. شوند موجب توانند می را بزرگی تغییرات

 است.  آتی دادهایروی سونامی و بهمن از پیشگیری

 انگیزهای مرتبط ارائه شده است. ای از روندها و شگفتنمونه 74-49در جدول      
 انگیزهای مرتبطی از روندها و شگفتانمونه. 00-04جدول 

 انگیزهاشگفت روند ردیف
 ،جهانی شنندن بازارها: مالی، کاالها 7

 کار وخدمات 
  سقوط بازارهای مالی جهان 
 تولید  قدرت و اقتصادی وریبهره افزایش 

 هاجنگ بین تمدن 

 اقتصادی وضعیت مجدد احیای و جهان در متوسط طبقه رشد 
 آینده هایدهه در جهان اجتماعی و سیاسی اقتصادی، هایصحنه در عمده هایناپایداری  سیاسی: جنگ قدرت بین ملل 2

 جهانی سطح در جدید کامالً نظامی ظهور 

 اعتماد ینده: ایجادآ در نظامی سالح مهمترین 
شننناختی، کاهش اجتماعی: جمعیت 9

 جمعیت
 هاثیر مخرب آن بر تولید مثل انسانأهای جدید و تبمب 
 هابرخورد نسل 

 گیر مانند ویروس کروناهای همهبیماری 

 چین در تک فرزندی سیاست نتیجه در مؤنت به نسبت مذکر افراد افزایش شمار 

 موج عظیم مهاجرت 
پایی: توسنعه و سناخت اتحادیه ارو 4

 نهادها
 حرکت اتحادیه به سمت شرق 
 ضعف قلعه اروپا 
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 شود قاره این شدن متالشی موجب است ممکن اروپا در مهاجرت لهئمس به بی توجهی. 

سنبک زندگی: فرسایش و تضعیف  5
 های سنتیخانواده

 بازگشت به خانواده 
 انقالب معنوی 

 است خود روزافزون نیروی داشتن کنترل در و تسلط ما، فراروی چالش بزرگترین. 
و  فناوری: سرعت پیشرفت فناوری 6

 فناوری زیست
 قدیمی هایمدل در هاپارادوکس و علمی هایآشفتگی ظهور 

 هارایانه تکامل 

  های جدید در راستای جنگ قدرت و بیولوژیکفناوریپیدایش 
 

 ها. مالحظات تحلیل داده04-6
، «ریزی راهبردیریزی یا برنامهبرنامه»پژوهی، یعنی م حوزه آیندهوسه مفه املنگاری حاصل تعاز آنجا که آینده

نگاری ندهیهای آخروجی. خروجی آن تنها از جنس آینده نیستاست؛ « سازیشبکه» و «سیاست هسیاستگذاری یاتوسع»
 (.7935)عظیمی و همکاران،  ندگیردر بر می ریزی راپیشنهادهایی از نوع سیاستگذاری و برنامه

 

 پژوهی های آیندهاجرای انواع روش. مالحظات 04-1
 خبرگان، پانل محیطی، پویش شنننهروندی، پناننل نگری،پس» همچون متنوعی هنایروش از پژوهیآیننده برای

 روند، تحلیل متقابل، اثر تحلیل ،SWOT تحلیل پیشینه، ادبیات مرور مصاحبه، بازی، ژوهی،آینده کارگاه انگیزی،ذهن

 روند، کالن تحلیل/ روند یابیبرون سننازی،شننبیه و سننازیمدل فناوری، نگاشننتره کلیدی، هایفناوری دلقی،

 مورد مالحظات همان با هاروش این از برخی. شننودمی اسننتفاده 75-49 جدول شننرحبه آن امثال و «سننناریوپردازی

 .شد خواهد داده توضیح ادامه در که دارند تریگسترده مالحظات برخی و هستند اجرا قابل اشاره
 پژوهی  های مورد استفاده در آینده.  معرفی انواع روش05-04جدول 

 توضیح نوع ردیف
. ستا حال زمان در نقطه، آن به رسیدن مسیر بررسی و درک برای تصورشده و فرضی آینده یک از عقب به رو حرکت نگریپس 7

 «روندها و رویدادها جایابی» ،«آینده یادآوری» و تأکید بر «دادهرخ هآیند» بر با فرض «معکوس ریزیبرنامه» یک عنوانبه
 .است «ساله صد تا ده» زمانی هایبازه در «نشانگرها اساس بر روندها و رویدادها تحلیل» با همراه

 پانل 2
 شهروندی

 ای شهر یک نظیر ییجغرافیا منطقه یک ساکنان یا و سیاسی واحد یک اعضای» جمله از شهروندان هایگروه گردآوری
  ملی یا منطقهدر سطح شهر،  مرتبط مسایل درباره هاآن هایدیدگاه استخراج منظوربه «محله

 پویش 9
 محیطی

 و یاسیس محیطی،زیست اقتصادی، فناورانه، اجتماعی، هایبافت و هامحیط مندنظام توصیف و پایش ارزیابی، مشاهده،
 آن امثال و سازمان صنعت، کشور، سطح در اخالقی

 طحس در تخصصی موضوع یک در آنها دانش ترکیب و تحلیل منظوربه نظرصاحب افراد از متعدد هایگروه گردآوری خبرگان پانل 4
 المللیبین یا ایمنطقه ملی، سازمانی،

 خاص موضوع یک رهدربا جدید هایایده خلق منظوربه حضوری جلسات در استفاده مورد تعاملی و خالقانه روش انگیزی ذهن 5
 آینده کارگاه 6

 پژوهی
 وعموض یک دربارة بحث و ارایه گفتگو، مذاکرات، از با ترکیبی روز چند تا ساعت چند مدت به جلسات سازماندهی

  خاص
برای مشخص  کلی طرح یک در نقش بازی با نوعی هامورد استفاده در جنگ ریزیبرنامه و نگریهای پیشروش  از بازی 1

  بازیگران رفتار و عمل ضایکردن ف
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 یانم موجود دانشآوری برای جمع مشاوره ابزارعنوان و اغلب به اجتماعی تحقیقات اصلی ابزار و ساختارمند گفتگوی مصاحبه 8
  شوندگانمصاحبه

مرور ادبیات  3
 پیشینه

 وضوعاتم حول استداللی صورتبه انتشارات و هانوشته با سازماندهی و استفاده از محیطی پویش فرایندهای از بخشی
  مختلف نویسندگان منظر از آینده اندازهایچشم و هامشخص با تأکید بر بررسی دیدگاه

تحلیل  71
SWOT 

 قالب در یا محیطی خارجی عوامل قوت سازمان و سپس و ضعف یا نقاط داخلی بندی ابتدا عواملو دسته شناسایی
 تهدیدها  و هافرصت

 تحلیل 77
 لاثرمتقاب

)اغلب  اهآن مستقل ارزیابی جایبه متغیرها از ایمجموعه متقابل روابط بررسی برای مندنظام یافته و روشی یا ساخت
 متقابل( اثرات از متشکل با کمک ماتریسی هم بر متغیرها متقابل اثرات ارزیابی برای کارشناسی قضاوت استفاده از

 تاریخی، روند تحلیل مانند فرعی روش چندین با راهبردی ریزیبرنامه و وکارکسب بازاریابی، هایحوزه دراغلب  روند تحلیل 72
یدن به بخشبرای عمق هاروش دیگر کنار در روند تحلیل)تأکید بر استفاده از  ایچرخه الگوهای تحلیل محتوا، تحلیل
 ها درباره آینده( تحلیل

برای  نام صورت بدونبه نظرات مجموعه از بازخورد مراه با ارایهه ثابت افراد تعدادی از شونده تکرار نظرسنجی دلفی 79
  صاحبنظران آرای مجموعه از همگرا ایرسیدن به نتیجه

 هایفناوری 74
 کلیدی

 منطقه )با تأکید بر فناوری ثروت یا ارزش یا کشور صنعت، یک برای کلیدی هایفناوری فهرست توصیف و شرح
 ها(دیگر فناوری اثرگذار بر یا رقابتی ایجادکننده مزیت یا یزندگ بهبودهنده کیفیت آفرین یا

 نگاشتره 75
 فناوری

 با متناظر و هم با ارتباط در مختلف هایفناوری توسعه راه نقشههمراه با  مسیر، و فناوری حوزه یک آینده شرح
  آینده بازارهای و محصوالت

 و سازیمدل 76
 سازیشبیه

 هایمتغیره تا مدل سه یا دو ساده های)از مدل مربوط نتایج و متغیرها میان روابط تعیین در ایرایانه هایمدل کاربرد
 متغیر( با صدها پیچیده

 یابیبرون 71
  روند 

 تغییرات و تحوالت تعمیم بر مبتنی اولیه مضامین و هاو شامل ایجاد ایده نگریپیش روند با تأکید بر کالن یا تحلیل
 گذشته( عنوان تداومآینده به )مبتنی بر فرض یندهآ برای حال تا گذشته

 آینده از متفاوتی هاینسخه براساس آینده توصیف سناریوپردازی 78

 

 طوفان فکریانگیزی یا . مالحظات اجرای روش ذهن04-1-0
م خاص و اعال موضوعی انه درباره القبر اساس تفکر خ کوچک جمعی کمک به جدید هایایده خلقانگیزی بر ذهن

نکات  و نقشه ذهنیه ایجاد باین روش اغلب (. 2114، 7)کورنیشاست  انتقاد دیگران از هراس و بیم بدوننظرات 
مبتنی بر « انگیزی یا طوفان فکریذهن»روش . شودمنجر میهای خالقانه در سازمان یا تیم حلراهعنوان بهخوبی 

کر با حضور فتولید دارد اما فکری هر انسانی محدودیت  ظرفیتالبته . استظرفیت فکری انسان برای ایجاد مشارکت 
کت مشاریابد. دلیل این امر آن است که افراد دیگر با ای افزایش میالعادهطور فوقه، بکنار همدر افراد حائزشرایط 

جرای نکات مهم در ااز  (.7938)مالیی،  دهندمیشکلی تصاعدی افزایش ظرفیت ذهنی جمعی را بهظرفیت ذهنی خود، 
 معرفی شده است.  76-49انگیزی در جدول روش ذهن

 

 

 

 

                                                           

1. Cornish  
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 انگیزی  . نکات مهم در اجرای روش ذهن06-04جدول 
 نکات  ردیف

 آرامش در محیط برگزاری جلسه  7
 ده( اعجیب و س درباره نظرات برای جلوگیری از ایجاد مانع در بروز خالقیت )حتی شده مطرح درباره نظراتو انتقاد قضاوت  پرهیز از 2
 یا فشار مدیران جلسه  هاآن کیفیتباره در نگرانیطور کامل و آزاد و بدون به هاایده بیشتر چه هرایجاد فضایی برای ارائه  9
  و با محوریت هرچه ایده بیشتر، بهتر  غیرعادی هایایدهها و حتی وجود تأکید بر کمیت ایده 4
 دیگران هایایده براساس مطلب طرح 5
  کنندگان برای تشخیص موارد مشابه و تکراریها در محیط قابل رویت برای همه شرکتایدهثبت  6

ها، اطمینان الزم برای ایجاد و تولید در هر جلسه یا نشست، قوانینی وجود دارند که با پیروی و عمل کردن به آن     
 «سازی، اجرا و ارزیابی و اجرای نتایجآماده»ه سه مرحل انگیزی درذهنجلسه  آید.وجود میهبهترین نتیجه مورد نظر، ب

 گیرد. مورد توجه قرار می 71-49شرح جدول به
 انگیزی   .  مراحل اجرای روش ذهن01-04جدول 

 توضیح مراحل ردیف
تعیین »، «هسجل درافراد الزم برای حضور  و تعدادتعیین »، «آن اصلی مبحث و جلسه برگزاری هدفتعیین »با تأکید بر  سازیآماده 7

 « جلسه مکان و زمان
مانعت برای م تأکید بر خاموش کردن تلفن»، «معرفی هدف و قوانین جلسه در ابتدا»از جمله  جلسه با تأکید بر هدایت اجرا 2

ثبت همه پیشنهادها بدون توجه به »، «در کنار توضیح شفاهی جلسه ارائه مکتوب قوانین»، «از برهم خوردن تمرکز
-تسهیل فضا برای نظردادن توسط شرکت»، «کنندگانیا فضا قابل مشاهده برای همه شرکت بردوایت کیفیت آن در

قدردانی از حضور و مشارکت و »و « کالمی تشویق؟ همراه با بعدی ایده یا ؟دیگر ایدهکنندگان با طرح سؤاالتی چون: 
 «یجاد شدها نتایج بکارگیری و ارزیابی چگونگینسبت به  هاآن آگاهیاطمینان از 

 با و پیشنهادها متناسب هابندی ایدهبندی و اولویتو شامل گروه جلسه اجرای از بعد روز  ساعت تا چند از چند ارزیابی 9
  رسمی ارزیابی موضوع و بر اساس

 اشاره کرد.  78-49شرح جدول توان به مواردی بهانگیزی میترین مزایای استفاده از روش ذهناز مهم     
 انگیزی  . مزایای روش ذهن08-04ل جدو

 مزایا  ردیف
  کم هزینه زیاد و با سرعت هاحلشدن راهمشخص 7
 غیرمنتظره و های جدیدحلراه و امکان دستیابی به نتایج 2
 نظر مورد موضوع و مشکل از جامع امکان ایجاد تصویری 9
  تیمی کار امکان ایجاد فضای 4
  تیم ایجاد شده در مشکل قبال در رکمشت امکان ایجاد مسئولیت 5
  حاصله نتایج قبال در همگانی پذیریامکان ایجاد مسئولیت 6
  سازیتصمیم روند در کارکنان مشارکت بواسطه اجرایی تسهیل فرآیندهای 1

 

 پانل خبرگان. مالحظات اجرای روش 04-1-2



 

 

 ۶۸۶ مرجع پژوهش

تشکل ها مشود. پانلت روش تکمیلی استفاده میصورعنوان روش اصلی و هم بهپانل خبرگان، روشی است که هم به
موضوعاتی مشخص  ماه، در مورد آینده 78تا  9نفر هستند که در زمانی بین  21تا  72از جمعی خبره و متخصص بین 

ه تفسیر ب بررسی موضوعاتضمن توسط مدیر پانل،  شدهبا زمان تعیینپردازند. در این جلسات مشورت می به بحث و
های انحراف، چگونگی تعامالت اعضای پانل بوده که یکی از نگرانیشود. اهد در دسترس پرداخته میمدارک و شو

ها، اعضا هرگز همدیگر را در طی یک شکل حضوری و چهره به چهره نباشد. در واقع، در تعدادی از پانلهتواند بمی
لفی( طور مثال دهاز طریق فرآیند اجرای کار )ب کنند. به همین دلیل، تعامالت از طریق اینترنت یاپروژه مالقات نمی

ون چگ« های کاری و ساختار پانلفعالیت»در طراحی پژوهش پانل خبرگان باید مشخص کرد که گیرد. صورت می
 وی های اطالعاتنیازمندی»همچنین باید  کند.کار می هایشعنوان یک کل یا از طریق زیر گروهآیا پانل بهاست. یعنی 

بر اساس تعداد، ترتیب و زمان هر بندی جلسات زمان»آوری آن مشخص شود. از دیگر نکات مهم جمع هایروش
 . داعالم نتایج جلسه نیز مشخص شوزمانی برنامه است. در ادامه باید « جلسه

ی فرایند هاها مراکز اصلی و قطبپژوهی متفاوت است. در برخی موارد، پانلهای آیندهها در پروژهنقش پانل     
ای هروشدر دیگر آوری و تحلیل کرده و های گوناگون را گردها و نظرات گروهای که دادهگونهپژوهی هستند بهآینده
رد کنند. در برخی موامیارائه  برای اجرا یها و پیشنهادهایو اولویتروند میکار به سناریونویسی انندپژوهی، مآینده

، 7)پاولدهند را انجام می ها و عناوین برای انجام یک پروژه دلفیدوین گزارهمانند ت تریها وظایف خاصدیگر، پانل
2119). 

های خاص پانل را مشخص و چگونگی انجام این ها ضروری است. سرپرست، فعالیتوجود سرپرست برای پانل     
در  .ها وجود داردد چه انتظاری از آنای که دست کم اعضا بفهمندهد. به گونهها را به اعضای پانل توضیح میفعالیت

در »و  «تجربه کاری»در این انتخاب ای . دو معیار عمدهداشتای انتخاب رئیس یا سرپرست پانل باید دقت ویژه
رکیب ت»توان با تأکید بر دو محور های الزم برای آن می. با مشخص شدن حوزه پانل و تخصصاست« بودن دسترس

 ها برایتخصصو  هاها، مقاماز دیدگاهیا ترکیب الزم  تعادل پانل» و « هاها و تخصصدانشاز یا ترکیب الزم  پانل
ی ها در یک پروژهدر مورد تعداد پانلتوان اعضای پانل را شناسایی کرد. می« هاگیریها و نتیجهتحلیلتعادل در 

گیرند، در پانل را در بر می 8تا  6در حدود  ها تعداد کمیپژوهی، هیچ قانون ثابتی وجود ندارد. برخی پروژهآینده
دهند. پانل را تشکیل می 21تا  75های دیگر جهت تحقق بخشیدن به همین هدف، تعداد صورتی که برخی پروژه

ن امثال آهای مالی، وظایف مدیریت پروژه و ها با توجه به محدودیت منابع، مانند هزینهتصمیم در مورد تعداد پانل
ارهای دهد اما در صورت نبودن سازوکها را میتر بر موضوعتمرکز بیشتر و عمیق د. تعداد بیشتر پانل، اجازهشوتخاذ میا

 (. 7933)اشجعی،  دهدارتباطاتی مناسب خطر متالشی شدن و تکه تکه شدن پروژه را افزایش می
ند از طریق تواح داده شود. این امر میتوضیبرای اعضا های پانل فعالیتباید سرپرست و اعضای پانل، با تعیین       

گام توان در پنجهای اجرایی در روش پانل خبرگان را میدر مجموع گام .باشداول پانل  در جلسهو مالقات رودررو 

                                                           

1. Powell  
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 (.2116 ،7خالصه کرد )لندتا 73-49به شرح جدول 

 

 

 . مراحل اجرای روش پانل خبرگان   09-04جدول 
 مراحل  ردیف

 وسط کمیته مجریت پانلالزم برای تشکیل  هایحوزه تعدادتعیین  7
 توسط کمیته مجری  هاپانل رییس و تعیین اعضا 2
 اهداف به رسیدن نحوه یا هاپانل وظایف و هاپانل تشکیل از و توجیه اعضا درباره هدف تبیین 9
 جلسات برگزاری و هاپانل جلسات زمانبندی تعیین 4
 اهپانل نهایی گزارش تدوین 5

 بر، در پانل خبرگان اجماعسیدن به های تحلیل نتایج پانل خبرگان، استفاده از شاخص اجماع است. ریکی از راه      
تفاوتها است. اجماع به معننی یافتن پاسخ صحیح نیست، بلکه صرفًا شدن مشخص یا ینک اینده  بارهاتفاق نظر در
دستیابی به توافق صند درصد امکنانپنذیر نیسنت، چنرا کنه  ینک موضوع است. البتهباره کنندگان درتوافق شرکت

زمیننه سیاسنی، اجتمناعی، اقتصنادی و علمنی افنراد متفناوت اسنت. همچننین اینن روش جایگزینی برای مرور 
مانی ز اغلباجماع و تفسیر نظنر متخصصنین است.  درصد علمی گزارشات ینا مقناالت منتشر شده نیست. معیار

 (.2111 و همکاران، 2)مانکاوجود داشته باشد کنه درصد مشخصی از آرا شود میگیری اجماع تصمیم بارهدر
وع ند. موضکنهای مکتوب در فواصل کاری و در انتهای پروژه اعالم براساس گزارشباید نتایج حاصله را ها پانل     

له های حاصها به همراه توصیههمچنین اعالم اولویتها و های انجام شده و یافتهاصلی در ارائه گزارش، انتشار تحلیل
 )مالیی، باشد 21-49شرح جدول ی بهمواردد دربردارنده ها بای. گزارشاستبر اساس بهترین شواهد در دسترس 

7938 .) 
 . محورهای الزم در تدوین گزارش نهایی در روش پانل خبرگان   21-04جدول 

 محورها  ردیف
 اجرایی خالصه یک 7
 (محوله وظایف تحقق برای اعضا رویکرد چگونگی و پوشش مورد موارد از توضیحی) کلی سوابق 2
 گذشته( هایسال در الگوهای موجود و مرتبط تطبیقی مطالعات هایداده ارائه) پایه و اصلی اصول اعالم 9
 هاتهیاف براساس شدهتعیین هایاولویت و هافرصت درباره موانع، توضیحات ها وسرفصل 4
  پانل اجرای از حاصله نتایج خالصه ارائه 5

   .(7984)آساکول، برخوردار است 27-49شرح جدول ی بهمزایایاستفاده از روش پانل خبرگان از      
 . مزایای استفاده از روش پانل خبرگان   20-04جدول  

 مزایا  ردیف
 ویژه در شرایط وجود ابهام درباره آینده(پروژه )به یک مرکز در متخصص و خبره افراد قضاوت به راحت دسترسی 7
 مختلف هایتخصص و علمی هایرشته بین سازیشبکه و هدفمند و باال سطح تعامل 2
 رآیندف کامل هدایت یا و نتایج تفسیر ها،ورودی تهیه برای هاپانل از نگاری با استفادهآینده در استفاده مورد هایروش دیگر تکمیل 9

                                                           

1. Landeta  
2. Manca   



 

 

 ۶۸۴ مرجع پژوهش

 هاپانل جلسات بودن علنی و پانل اعضای بیوگرافی شرح طریق از نگاری، آینده پروژه به بخشیدن اقتدار و تباراع 4

 

 

 روش تحلیل اثر متقابل          . مالحظات اجرای 04-1-4
 و« واملقابل عثر متاتحلیل » ی تحت عنوانماتریسدر و « کیفی و کمّی»با رویکرد ثر متقابل ا یا روش تحلیل ساختاری

. به این ترتیب که خبرگان قضاوت خود را در مورد تأثیر هریک از عوامل شودمیخبرگان تکمیل از با تشکیل پانلی 
= بدون 1»کنند. در این حالت میبیان  9تا  1مندرج در سطر، بر تمامی عوامل که در ستون درج شده، در قالب اعداد 

های اجماع نظرات در خانهدر نهایت . دهدرا نشان می« = تأثیر زیاد9»و  «= تأثیر متوسط2»، «= تأثیر کم7»، «تأثیر
های هر ستون بیانگر جمع غیرفعال مجموع اعداد هر سطر، بیانگر جمع فعال و مجموع داده .گیرندمیمربوطه قرار 

 هایداده نهایتدر، آنتکمیل  خبرگان و  تشکیل پانل پس ازاست. ماتریس تحلیل اثر متقابل بین عوامل کلیدی، 
آمده از تحلیل ماتریس و نحوة دست. عوامل بهشودتحلیل میمک افزار میکنرم از طریقاین ماتریس  دست آمده ازهب

دیگر ای بر یکعوامل برگزیده و پراکندهاثرات که  خواهد بود توزیع متغیرها در نمودار )حول قطر( بیانگر این نکته
های دیگر، ماتریس بر اساس شاخص . ازطرفدکنرا مشخص می ناپایدارایدار و یا پو در واقع وضعیت سیستم  بوده

    د.شوروایی ماتریس تعیین گیرد تا میمورد بررسی قرار شدگی بار چرخش از مطلوبیت و بهینه 2آماری با 
احتمال وجود »ست که ین روش این افرض ااست. ثیر وقایع بر یکدیگر أتشناسایی هدف اصلی تحلیل اثر متقابل      

(. در این روش، 7،7334دارد )گلن اثروقوع سایر رخدادها بر وقوع و یا عدم« رخداد یا عدم رخداد هر واقعه در آینده
ی پیدا های معمول براترین روشتوانند به صورت قضاوتی و تجربی در نظر گرفته شوند و یکی از مطرحها میاحتمال

برخی کارشناسان (. 2،7317های شرطی استفاده از نظر خبرگان و یا دلفی است )انزرمالهای پایه و احتکردن احتمال
کنند یمبندی سناریوهای به دست آمده از تکرارهای مختلف استفاد های تحلیل اثر متقابل در قالب خوشهاز خروجی

)پورشیخعلی و بهرامی، ل کرد دنبا 22-49توان در جدول مراحل روش تحلیل اثر متقابل را می (.7381،  9)مارتینو
7982.) 

 . مراحل اجرای روش تحلیل اثر متقابل یا تحلیل ساختاری    22-04جدول 
 مراحل   ردیف

 سناریوها مورد نظر برای استفاده در کلی اهداف بر موثر تعیین عوامل 7
 و دهندگان پاسخ دلیل آثار نامطلوب در دقتبه رتأثی بی و مراقبت از وارد نشدن عوامل ورودی رویدادهای تعیین در تأکید بر دقت 2

 رویداد( 41 تا 71 بین )پیشنهاد تعداد زیاد بسیار دودویی مورد برای بررسی روابطبی افزایش
 ریسمات)کامل کردن « افتد؟می اتفاق احتمالی چه با 2 اتفاق افتد اتفاق 7 اتفاق اگر» منطق باو بررسی اثرات  شرطی احتماالت کردن پیدا 9

 دهنده(توسط متخصصان پاسخ شده داده نسبت عدد بودن پذیر امکانبا همین شکل و تأکید به در نظرگرفتن 
 

                                                           

1. Glenn 
2. Enzer 
3. Martino 



  

 

 

 روش پژوهش آینده پژوهی ۶۸۲

س
 سناریوپردازی. مالحظات اجرای روش 04-1-0

 برای «آینده رد مختلف احتمالی نتیجه چند بینیپیش»و « آینده به مربوط ابهامات درباره تفکر» معنایبه سناریو ساخت
ر بر اساس بهت تصمیمات اتخاذ و آینده درباره ذهنی هایمدل» بیان برای به مدیران سناریو. است بررسی حتت موقعیت

رای ب قابل جایگزین آینده هایمحیط مورد در فرد ادراکات به بخشیدن نظم برای ابزاری این روش. کندکمک می« هاآن
 . است 29-49شرح جدول هایی بهو دارای ویژگیات تصمیماجرای درست 

 های سناریو     . ویژگی24-04جدول 
 هاویژگی ردیف

 آینده در هاموقعیت آن تا حال در اینقطه هر از مسیر توصیف و آینده محیط هایموقعیت توسعه 7
 اساس رب احتمالی هایآینده توسعه و تحول مسیرهای توصیف و منطقی هایفرض آینده با از منسجم و قبول قابل جایگزین، تصاویر 2

 فعلی وضعیت و موقعیت
 منسجم از آینده ممکن تأکید داشتن آینده نبودن و بر تصاویر بینیپیش 9
 آینده موقعیت به مبدأ وضعیت رویدادها برای حرکت از از ایرشته و آینده وضعیت از توصیفی 4
-رنامهب با بلندمدت و مدتمیان هایآینده سازییکپارچه مکانو ا باال قطعیت عدم با دورنگرانه هایتصمیم اتخاذ کمک به برای ابزارهایی 5

  مدتمیان و مدتکوتاه راهبردی هایریزی
  تصمیم و کمک به اجرای درست آینده متفاوت هایمحیط در فرد ادراکات به بخشیدن نظم برای ابزاری 6
 بگذارد. پیشرو است ممکن آینده آنچه مورد در داخلی اجماع 1
  سازمان هایمنظور اجرای تصمیمبه ممکن هایآینده تجسم برای لیعم روشی 8
 هافرصت و هاچالش سازی مشکالت،رو با تأکید بر روشنپیش آینده محتمل مسیر از جزئیات با و کامل تصویری 3
 آینده حققت مسیر در که کلیدی تصمیمات و هاعلت از ایزنجیره خصوص در توضیحاتی با کوتاه داستانی شکلبه 71
 احتماالت قابل وقوع  مورد در محتمل شامل توضیحاتی اکتشافی سناریوی 77

 یهایندهآ ،موجهیا  یرباورپذ یهایندهکند تا در محدوده آیمحتمل فراتر رفته و تالش م یهایندهاز مرز آسناریوپردازی   
نها مانع آ یابیو رد ییبا شناساین شکل که . به امتعارف و محتمل متفاوت باشد یهایندهکه با آ یدرا بجو یلیبد

بیان  «ویسنار»بنام داستان مشخص و منسجم  یکدر قالب  یلبد ینده. هر آشود یندهدر آ شکست یاناًاح و یریغافلگ
 (.7932 ،و قصاع یانی)حاجشود می
حتمال موارد با اتمل از همراه توضیحاتی محهیک سناریوی طبیعی و منطقی، مسیری از زمان حال به آینده مطلوب، ب   

ند. یک سناریوی خوب بایستی معقول و از ثبات درونی برخوردار بوده و برای اتخاذ تصمیمات، کوقوع را ترسیم می
 در مختلف انتظارات ترسیم تصویر، تمامی دیدن برای راه (. بنابراین بهترین2178، 7کاربردی باشد )گوردون و گلن

قبول بارویکردی منسجم و محتوایی قابل  گوناگون انتظارات ازحاصل  کالمی داستان سناریو قالب چند سناریو است.
 معرفی شده است.  24-49در جدول  سناریونویسیترین نکات برای است. مهم

 . نکات مهم در سناریونویسی     20-04جدول 
 نکات ردیف

  آینده خارجی محیط برای هاییبا جایگزین متفاوت موضوع انتخاب چند و تحوالت جدول در پرتأثیر بررسی تحوالت 7

                                                           

1.  Gordon & Glenn 



 

 

 ۶۲۱ مرجع پژوهش

  مناسب نتایج از طیفی بیانگر موضوع چهار یا انتخاب سه موضوعات، تشخیص از بعد 2
  موضوع خود با و یکدیگر بادارای مطابقت  انتخابی موضوع چهار یا سه در انتظارات کامل فهرستتفکیک  9
 شروع نوشتن سناریو 4
  خاص سناریوی یک برای نشان دادن ماهیت پاراگراف شش تا چهارکفایت  معمول، طور به 5
 نداشتن گویانهپیش سناریوی تأکید بر دغدغه یک 6
 «بود خواهد ترسیم دقیق آنچه»جای به« تواند باشدتصویر آنچه می»تالش برای  1
  اندازچشم دهیتأکید بر اثر سناریو در شکل 8
 خاص  سناریو یک تفاده برایقابل اس تخیلی توجه به مفاهیمی 3
  سناریو یک از بیش قابل استفاده در توجه به مفاهیم 71
  سناریوها تمام در انداز قابل شناساییچشم شده، بینیپیش آینده بهترین 77

از  تیموق نتایج انداز بهچشم تبیین برای توانمی سازمان، آینده خارجی محیط از سناریو چهار یا سه تنظیم از پس     
 ضعیتو ا درر سازمان میتوان چگونهبا تأکید بر اینکه  سناریو هرفت. نخسنت با بررسی جداگانه یا دسنتدو مسنیر 

 سناریو هر هبپرداختن  و ،ضعف و قوت نقاط با شناسایی دوم .قرار داد خاص سناریویبا  برداریبهره بیشترینکسب 
 .شدبا آن قوت بر نقاط تکیه یا و سازمان هایضعف بر غلبه زا حاکی تواندمی هاروش این. هست که شکلی همان در

 زمان از توصیفی »و « مطلوب آیندهتا رسیدن به  حال زمان از داستان یک نگارش» کلی راه دو سناریونویسی برای     

 25-49ول شرح جدتوان مراحلی بهوجود دارد. برای سناریونویسی می« گذشته به گذرا نگاهی مطلوب همراه با آینده
 (.7981 شواترز،) را دنبال کرد

 .  مراحل اجرای روش سناریوپردازی   25-04جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 موضوع شناسایی 7
 اصلی

 اب منناسب هایپرسش طرح با گیری راهبردی در آیندهبرای تصمیم موضوعات مهم و دارای اولویت شناسایی
، «اندیشند؟می چیز چه به نزدیک آینده در سازمان مدیران»از جمله  نسازما برتر هایارزش و اندازچشم مأموریت،

 مانساز در فناوری یا صنعت توسعه و رشد مسیر»، «کدامند؟ سازمان آینده بر درازمدت دارای اثرات هایتصمیم»
 «است؟ جهت کدام در تغییرات سوی و سمت»، «مؤثرند؟ سازمان ی توسعه و رشد در رویدادهایی چه»، «چیست؟

 « رسد؟می موفقیت به سازمان محیطی و شرایط چه تحت»و 
 عوامل فهرست 2

 بر مؤثر کلیدی
 توسعه

 وریآجمع برای احتمالی اثرگذار و غیرمنتظره رویدادهای و مهم و کلیدی موضوعات روی زمانتأکید بر تمرکز هم
 یا موفقیت بر محیطی ثرگذارا لعوام و فناوری هایپیشرفت به توجهتوان به است. برای نمونه می اطالعات
از جمله سؤاالت مهم در این مرحله، عبارتند از  شاره کرد.ا حیاتی عواملاین  از فهرستیو تهیه  سازمان شکست

 کستش یا موفقیت باعث چیزهاییچه»، «بدانند؟ را چیزهاییچه باید گیرانتصمیم کلیدی، هایانتخاب برای»
 . «کدامند؟ نتایجگرفتن  شکلر د مالحظات»و « شود؟می هاتصمیم

 نیروهای تعیین 9
 پیشران و محرک

 سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تأثیرگذار نیروهای از محیطی با تهیه فهرستی پیشران و محرک نیروهای شناسایی
 سناریوپردازی( عطف ها )نقطهبا آن موفقیت کلیدی در ادامه شناسایی عوامل و فناوری و محیطی

 بر یبنداولویت 4
 عدم و اهمیت مبنای

 قطعیت

 ای موضوع اهمیت روی بر توافق و اول: اجماع» شرط دو مبنای بر پیشران نیروهای و کلیدی عوامل نمودنمرتب
 و مراحل دوم در شدهروندهای شناسایی و عوامل قطعیت عدم میزان: دوم»و « شده در مرحله اولتصمیم مشخص

 قطعیت عدم باالترین و اهمیت بیشترین دارای روندهای با تأکید بر شناسایی« سوم
 سناریو منطق 5

 عدم )شناسایی
 بحرانی( هایقطعیت

برای  محورها این درباره مختلف هایفرضدر مرحله قبل،  احتمالی سناریوهای در کلیدی محورهایشناسایی 
 پیشران نیروهای تأثیر چگونگی ازتوان ، میسناریو منطق آوردن دست به برای. است مختلف سناریوهاینوشتن 

 اولویت یا درجه نامعین بودن این عوامل استفاده کرد.  ،یکدیگر بر هاآن تعامل یا تقابل نحوه و



  

 

 

 روش پژوهش آینده پژوهی ۶۲۸

س
 دمع دارای موضوعاتی چه»، «هستند؟ عواملی چه کلیدی پیشران نیروهای»چون  هایپرسش به باید مرحله این در سناریوها تدوین 6

 خواهند چگونه رویدادها و حوادث منطقی روند»، «هستند؟ چه اجتناب رقابلغی هایآینده»، «هستند؟ قطعیت
 منطقی ات باشد باید چگونه سناریوها پایانی نقطه»، «است؟ خاصی سناریوی کنندهتسهیل رویدادهایی چه»، «بود؟

 .تاس اصلی تصمیم به رسیدن برای مختلف جداول و نمودارها ترسیم  پاسخ داد. هدف« باشد؟ باورکردنی و
نتایج و  تحلیل 1

 سناریو هر پیامدهای
 از یک هر عملکرد که دید باید. بازگشت اول گام در شده شناسایی هایتصمیم به باید سناریوها تدوین از پس

ه ب ضعف و قوت نظر از موردنظر تصمیم مرحله، این دررسند. می نظربه چطور سناریوها از یک هر در هاتصمیم
ط در یا فق سناریوها همه در راهبردی تصمیمات آیا»، «تصمیم کدامند؟ پذیرآسیب نقاط»چون  هاییکمک پرسش

 یک در تنها تصمیم پاسخ داد. چنانچه« است؟ چقدر تصمیم انجام ریسک»، «دارند؟ مناسبی سناریو خاص عملکرد
 آن وقوع در یاندک کنترل سازمان و شودمی ارزیابی باال تصمیم آن ریسک باشد، داشته مطلوب نتیجه سناریو دو یا

 .داشت خواهد تصمیم
 هایشاخص تعیین 8

 راهنما
 کمک به. شوند تهیه آینده مسیرهای پایش برای راهنما هایشاخص باید تصمیم، تحلیل و سناریوها تدوین از پس
 . شد آگاه موقعبه سناریوها یک هر ظهور از توانمی هاشاخص این

های بحرانی و چگونگی رفتار نیروهای معین و عدم قطعیت نسبتاًه عناصر های مربوط ببر اساس فرض      
رای ب توان سناریوهای مختلفی را تبیین کرد. در واقع سه محور مذکور چارچوبی مفهومیپیشران کلیدی، می

 د که درآورند. هنگام تدوین سناریوها بهتر است از گروهی از افراهای ممکن و متعدد را فراهم میاکتشاف آینده
گیری ندارند، استفاده شود. هر یک از اعضای گروه بررسی خود را شرکت، سازمان یا دولت مسئولیت تصمیم

 عاتیموضو چه»، «مند؟کدا کلیدی پیشران نیروهای»هایی همچون ای مشترک به پرسشانجام داده و سپس در جلسه
 (.7984بنیاد توسعه فردا،دهند )پاسخ می« هستند؟ اجتناب قابل غیر هاییآینده چه»و « مبهم هستند؟ و نامشخص

-49های زمانی به شرح شکل با افق های مختلف برای تصمیم اصلیهدف از این کار ترسیم نمودارها و انتخاب
 است.  9

 
 های سناریو . انواع افق4-04شکل 

 
)علیزاده  مرور کرد 26-49در جدول ا توان موارد مهم آن رشود که میرویکردهای مختلفی از سناریوپردازی مطرح می

 (.7981و همکاران، 
 بندی از روش سناریوپردازیدسته . انواع26-04جدول 

 ویژگی  انواع سناریو رویکرد نظرصاحب ردیف



 

 

 ۶۲۲ مرجع پژوهش

 (شناسی آیندپیش)  آینده به حال/گذشته از روند بر مبتنی انجام/آغاز میلر 7
 (ندسازیآیپیش)حال  به آینده از ترجیح بر مبتنی

 در قالب روند( پیشران از گذشته/حال به آینده قابل تحقق )تأکید بر اکتشافی کارکرد روبال و گوده 2
 بر پایه چشم اندازهای مختلف هنجاری

 سطح فردی )انتخاب یک اقدام برای تحقق یک هدف شخصی( درونی فردیت هیدن وندر 9
 های ممکن(ترسیم آینده در بیرون سطح بیرونی )الگوی ذهنی از دنیای بیرونی

 متغیرهای دمرز 4
 سناریو

 تک بخشی یا چند بخشی گستردگی موضوع
 خرد، متوسط یا کالن سطح تجمع
 امروز( به آینده از یا آینده به گذشته ازاندازسازی )یابی یا چشمبرون جهت زمان

 اکتشاف محدود یا گسترده مقدار اکتشاف
 محیطی یا سیاستی کز اقدامکانون تمر

 ارائه چندین محیط متمایز از آینده جهانی محیطی بعد راندال و فهی 5
 ارائه چندین وضعیت متمایز از آینده صنعت صنعت
 شناسایی و آزمایش چندین استراتزی متمایز رقبا برای آیندهارائه روش رقیب
 ها و تهدیدها ی پویا و فرصتارائه چندین آینده متمایز از فناور فناوری

 هایجنبه مولر اشتین 6
 متفاوت

 نمادین )سطحی(–بندی شده کامال چارچوب نمایاندن )تدوین و ارائه(
 مسئله مشخص و محدود –جهانی  موضوع )گستره(

 کیفی-کمّینیمه  مقداری
 زمان مستقل از و بلندمدت، مدتمیان، مدتکوتاه، فرایند، موقعیت زمانی

 یمحورنتیجه و  کننده هدفوضع، اکتشافی، موضوع کارکردی
 قصدی و  همان سناریو( یا رسمی )متن مکتوب ایگزاره

 جامع پوشش نوتن ون 1
 موضوعی

 یا اکتشافی: پروژه هدف
 تصمیم به کمک

 هنجاری(-هنجارها )توصیفینوع 
 آینده معکوس( -بینینقطه برتری )پیش

حوزه خاص، بنیاد یا ، مسئلهاساس ع، مقیاس زمانی و ابعادی )بر موضو
 (ایمنطقهیا  ملی، جهانیگستره کوتاه مدت، یا  بلنددوره مؤسسه، 

 یا شهودی: فرایند طرح
 رسمی

 های کیفی(داده-کمّیهای اطالعاتی )داده
 های گسترده یا محدود(برداری منابع )اشتراکی، بررسیروش داده

 شرایط نهادی )باز یا محدودشده(
 ای پیچیده: سناریو محتوای

 ساده
 بر پایه روند(  ایماهیت، متغیرها، پویایی )سلسله رویدادهای زنجیره

 متعارف(یا  سطح انحراف )بدیل
 زیاد(یا  سطح یکپارچگی )کم

 بندیطبقه 8
 لیست

 پوشش
 سناریویی

دی یا وطرح فرایند: شه
 رسمی

 ن تدوین سناریو، آداب و رسوم فرایند، روش تدوین سناریوزما
 ومنعطف، تحلیل روند، تحلیل متقاطع ...(وبلند، صلب)کوتاه

محتوای سناریو: ساده یا 
 پیچیده

تعداد سناریوها، جزئیات هر سناریو، تکرار فرایند هر سناریو، محتوای مشترک 
 د(وزیاد، یک و دو، ستاندارد و منحصر به فر)کم

 یا درونی: سناریو کاربرد
 بیرونی

 تفادهعمومی،  اس توزیع یا با زمانی )محرمانه سناریو، استفاده، مقیاس انتشار نوع
 مرجع( عنوان به نگهدارییا  فوری
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    پردازی    سازی کیفی و نظریههای مدلهدف کلی: آشنایی با روش
 اهداف یادگیری

  سازی  مدلآشنایی با مفهوم 
 سازی کیفیآشنایی با روش اجرای مدل 

 پردازی آشنایی با مفهوم نظریه   

 پردازی آشنایی با روش اجرای نظریه 

 هاآشنایی با روش ارزیابی نظریه 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ۶۲۸ مرجع پژوهش

 مقدمه
رارگرفته است. این امر تا جایی پیش رفته است که ها موردتوجه و تأکید قامروزه دستیابی به مدل و نظریه در پژوهش

طور که در فصل اول اشاره شد، ها قرار دارد. همانپردازی مورد تأکید جدی در دانشگاههای نظریهبرگزاری کرسی
سازی ها و مالحظات الزم برای مدلهای مبانی نظری هستند. در این فصل به معرفی روشها از مؤلفهها و نظریهمدل

 پردازی پرداخته خواهد شد. نظریهو 
 

 سازی های مدل. آشنایی با روش00-0
وان تها را میدر مفهومی ساده ساختاری متشکل از چند عنصر یا نشانه برای معرفی یک مفهوم خاص است. مدل« مدل»

ند رآمده از یک فرایها باید بشکل فیزیکی و هم به شکل نظری طراحی کرد. نکته مهم در اینجا آن است که مدلهم به
و با  های فنیتوان برای طراحی مدل اقدام کرد. برای نمونه در محیطمند پژوهشی باشند. از مسیرهای مختلفی مینظام

مک های متفاوت، به مدلی برای کشود تا با محاسبات ریاضی و فنی و در مقیاسهای فیزیکی تالش میتأکید بر مدل
یاری ها یا بسها نقش مهمی در درک و فهم پدیدهی بهره گرفت. در دنیای نظری نیز مدلبه بهبود رفتار در دنیای واقع

 ویژه در جامعه انسانی هستند. از رفتارها به
ینی بهای نظری نقش مهمی در کمک به فهم نظری با توصیف نحوه رفتار و روابط در یک نظام و حتی پیشمدل     

های کیفی تهیه کرد. اگر ماهیت و هم با داده کمّیهای توان هم با دادهرا هم می های نظریرفتارهای آینده دارند. مدل
معادله  یابیمانند مدلهای ریاضیتوان بر پایه استفاده از متغیرهای عددی و فرمولسازی را میباشد، مدل کمّیمسئله 

از مفاهیم « سازی کیفیمدل»اما در  تر کاربرد دارد.برای حل مسائل ساده« کمّیسازی مدل»ساختاری دنبال کرد. 
ود. شسازی کیفی برای حل مسائل پیچیده علوم انسانی استفاده میشود. از مدلغیرعددی و استدالل علی استفاده می

 را دنبال کرد.  7-44سازی نظری رویکردهای متفاوتی به شرح جدول در مدل
 سازی نظری. انواع رویکردها در مدل0-00جدول   

 ویکردهار ردیف
 های کیفی برای ساخت یک مدل مانند روش گراندد تئوری با رویکرد گلیزراستفاده از روش 7
 دهی یا تکمیل یک مدل مانند روش گراندد تئوری با رویکرد اشتراوس و کوربینهای کیفی برای ساماناستفاده از روش 2
 سیونبرای ساخت یک مدل مانند روش رگر کمّیهای استفاده از روش 9
 یابی معادله ساختاریبرای برازش و تأیید یک مدل یا ارائه مدل جایگزین برای آن مانند روش مدل کمّیهای استفاده از روش 4
ابی یهای ترکیبی در ساخت مدل نظری مانند ساخت مدل با روش کیفی گراندد تئوری و آزمون برازش آن با روش مدلاستفاده از روش 5

 معادله ساختاری 
 اول و دوم برای طرح و ایجاد مدل نظری برای رویکردهای قبلی یا کاربرد عملی در محیط های منابع دستاستفاده از داده 6

 
های مختلفی برای ساخت، تکمیل و برازش مدل معرفی شده است اما در این بخش از  هرچند تا به اینجا روش    

ر شود که در آن پژوهشگهای کیفی به معرفی روشی پرداخته میادهبر اساس د« سازی نظریمدل»رویکردی مستقل در 
ها اقدام و بر اساس آوری دادهترین زمان ممکن به جمعبا توجه به چالش ایجادشده در کار یا امور مختلف، در سریع



  

 

 

 پردازیسازی و نظریهروش مدل ۶۲۵

س
در رویکردهای  و هم« رفع مشکلی در کار یا حل مسئله»توان برای آن یک مدل نظری را طراحی کند. این مدل را هم می

 های نظری مورداستفاده قرار داد. سازیمورداشاره در انواع مدل
ها دهد. نشانهای خاص را نشان میهایی از دنیای واقعی در حوزهجنبه« هانشانه»با استفاده از انواع « نظری مدل»     
ای ر مدل نظری دارای ارکان یا اجزای سازندهباشند. ه« ها و امثال آنها، استعارهحروف، نمادها، شکل»توانند شامل می

طور مستقیم به« نظریمدل»هستند. برای ساخت « هاعناصر نمایشگر روابط میان آن»و « ها یا متغیرهامقوله»چون 
 را دنبال کرد.  2-44هایی به شرح جدول توان گاممی

 . مراحل اجرا در ساخت یک مدل نظری    2-00جدول 
 توضیح مراحل ردیف

با یکی از  هاهای اولیه درباره روابط احتمالی بین آنها یا متغیرهای بررسی و معرفی استداللتعریف مسئله و مقوله طراحی پژوهش 7
 به کمک مدل « بینی، کشف یا تبیینتوصیف، پیش»اهداف 

 وعیید بر بیشترین ربط  موضشکلی غیرتصادفی و هدفمند با تأکدوم بهاول و سپس دستانتخاب منابع دست گیرینمونه 2
 سازی های مصاحبه، برگه کدگذاری و مشاهده و درنهایت لزوم غربالگری و متنیاستفاده از انواع روش هاآوری دادهجمع 9
 شدهآوریهای جمعتهیه مدل بر اساس داده ها تحلیل داده 4
 ها و معرفی مدل نهاییبندی از یافتهجمع گیریونتیجهبحث 5

ر پشتیبانی که با حداکثنحویسازی کیفی تأکید بر تعامل چند متغیر، مقوله یا عامل با هم است بهدر این رویکرد مدل     
 هایمنظور ساخت مدل گامشده بهآوریهای جمععلمی و نظری بتوان آن را تأیید کرد. در مرحله تحلیل بر روی داده

 (.  7935فر و مسلمی، شود )خنیاجرا می 9-44مستقلی به شرح جدول 
 سازی    ها برای مدلهای اجرایی در تحلیل داده. گام4-00جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 «های ذهنیمطالعه مکرر، تفکر، شهود و خالقیت»همراه با  هاوری در دادهغوطه 7
مدل، نمایش اولیه از توالی متغیرهای ها برای یک دهنده، ورودی و خروجیمشخص کردن اجزای تشکیل دهی چارچوب اولیهسازمان 2

 « هاها، ابعاد، مفاهیم و فرضیهها، مؤلفهشاخص»اثرگذار و اثرپذیر، تعریف 
 ها با کمک تخیل و هنر پژوهشگر ایجاد یک مدل از داده ارائه مدل  9
 رگان  بررسی صحت عملکرد مدل با آزمودن و اعتبار سنجی آن مانند گرفتن تأیید خب ارزیابی مدل  4
 هایی چون توضیح شفاف یا جزء کردنایجاد سازوکارهایی برای فهم و کاربست مدل با روش فهم مدل 5

ه قدر رفتار موردبررسی بستگی دارد. یعنی هر چ« بینیسازی، توصیف یا پیششبیه»اعتبار مدل به توانایی آن در      
دبررسی را داشته باشد، از اعتبار بیشتری برخوردار است. های گوناگون و مشابه مورمدل ظرفیت استفاده در موقعیت

توان از میزان تأیید مدل توسط خبرگان برای بررسی اعتبار آن استفاده کرد. درمجموع مدل تا زمانی که در همچنین می
ت قدر نظران واقع نشود،شرایط واقعی، تجاری و عملیاتی قرار نگیرد و تا زمانی که در معرض دید نقادان و صاحب

ها مورد اقبال های متعدد اما تعداد کمی از آنهمین دلیل باوجود ساخت مدلسازد. بهو ضعف خویش را نمایان نمی
 گیرند.    یا توجه کاربران آن در سطح جامعه قرار می

 

 

 



 

 

 ۶۲۶ مرجع پژوهش

 پردازی با پژوهش . مفهوم نظریه00-2
« پردازینظریه»ای قرار گرفت. رویکرد ت ویژهموردتوجه و اهمی« پردازینظریه»های جدید علمی با شروع نهضت

-ارادایمها، مکاتب، پهای علمی فراگیر، نظریهسازی، فرضیهمفهوم»ای از تولید محتوای علمی ازجمله انواع دامنه گسترده
هایی یبا ویژگ« هانظریه»پردازی در اغلب متون به تولید گیرد. اما رویکرد نظریهرا در بر می« هاها، اصول و مدلها، قضیه

؛ خنیفر، 2118، 7؛ شوانینگر و گراسر7981محدودشده است )شومیکر، تانکارد و السورسا،  4-44به شرح جدول 
 (.7982؛ امیری، 7931زاده و همایی لطیف، مصطفی

 پردازی های نظریه از منظر نظریه. ویژگی0-00جدول 
 ها ویژگی ردیف

 های خاص م برای کمک به مشاهده و درک پدیدهبندی مفاهیایجاد محدودیت با طبقه 7
 ها برای جلوگیری از سردرگمی بندی آنهای متعدد در حیطه علوم انسانی و لزوم طبقهوجود نظریه 2
 ها یا رفتارهابینی پدیدهها، مفاهیم و متغیرها با رویکردی خردمندانه و برای تبیین یا پیشای مرتبط از سازهمجموعه 9
 سازی دانش، کمک به درک، متمرکزکننده، راهنما و امثال آنسازی، خالصهکنترل، کاربرد، شفاف»انواع نقش  دارای 4
 ها های پدیدهسازی درک روابط برای بررسی و تحلیل روابط بین متغیرها و سازهکمک به شفاف 5
 تر ت واقعیتر و ثبت اطالعابندی اطالعات و مستندات برای مشاهده دقیقکمک به دسته 6
 راهنما و ابزاری برای هدایت در جهان واقعی نقشه 1
 های عینی در حوزه فیزیک مثل نور های انتزاعی در حوزه ریاضی یا نظریهدر پیوستاری از عینی تا ذهنی بودن مانند نظریه 8
 « بررسی و پژوهش»یا « کردنهمالحظ« »نگاه انداختن»معنای به «Theoria»برگرفته از واژه یونانی « نظریه»کلمه  3
 اندیشی و تفکر عمیق معنای نوعی ژرفاز دید فالسفه کالسیک یا اولیه، نظریه به 71
 هاتأکید بر معنابخشی یا یک فعالیت ذهنی برای تبیین چرایی و چگونگی وقایع و پدیده 77
 مفهومی برای درک نتایج مطالعات از دنیای واقعی 72
 رفتارهای موجود« بینیو پیش تشریح، تبیین» 79
 برخالف حقیقت در معرض تغییر، رد شدن یا تکمیل  74
 پردازی عنوان روشی از نظریهسازی بهعنوان نظریه یا تأکید بر مدلدر مواردی خاص، معرفی مدل به 75

تبیین کند و این همان آغاز  کند تا آن رامحض آغاز اندیشه درباره یک رویداد خارج از کنترل، انسان تالش میبه     
-پردازی بر تالش برای ایجاد فرایندهای جدید نظریه(. پژوهش برای نظریه7982پردازی است )امیری، اندیشه و نظریه

هنده فرضیات دمثابه جهتتأکید دارد. نظریه به« استفاده عملی»و « پردازی تجویزینظریه»پردازی و پر کردن فاصله بین 
صورت های برگرفته از نظریه بهفرضیه از نظریه یا تبدیل فرضیات به نظریه وجود دارد. فرضیه است. امکان اخذ

شوند. در این حالت فرضیه بر یک رابطه ادعاشده و البته هنوز تأیید نشده ای علمی و خواهان آزمون مطرح میگزاره
اس تعمیم به سطح وسیع جامعه بر استمند و قابلبین دو یا چند مفهوم اشاره دارد. در صورت تأیید یا ارائه نتایج قدر

ها برای آزمون شدن به مطرح کرد. حتی در مواردی خود نظریه« نظریه»توان آن را در قالب از آزمون فرضیه، می
ای که در موارد گوناگون و مورد آزمون بیشتری قرارگرفته باشد، از اطمینان بیشتری شوند. هر نظریهتبدیل می« فرضیه»

های تأییدشده در جوامع متعدد، زمینه ای از فرضیهکند. گاهی مجموعهشود و کمتر جنبه فرضیه پیدا میخوردار میبر

                                                           
1. Schwaninger & Grosser  



  

 

 

 پردازیسازی و نظریهروش مدل ۶۲7

س
تواند نظریه بسازد و هم از نظریه ساخته شود )قاسمی، کشکر، کند. پس فرضیه هم میرا فراهم می« نظریه»ظهور 

 (. 7935نژاد، شریفیان و صابونچی، حیدری
متعددی  هایه تالش دارد تا از یک زاویه مناسب حقیقت را ببیند و آن را توضیح دهد. به همین دلیل نظریههر نظری     

توان یشود و موجود دارد. درواقع نظریه بیشتر به واقعیت یا تجربه و درک انسانی نزدیک می« یک حقیقت»در باب 
 . طور دائم در حال تغییر و تکامل استن به حقیقت بهآن را بیانی انتزاعی از یک مفهوم واقعی دانست که برای رسید

های روند. دیدگاهشمار میسازی، دو مرحله از تعیین چارچوب مفهومی برای پژوهش بهپردازی و مدلنظریه     
 ؛ خنیفر و بردبار،7984مرور کرد )خنیفر،  5-44توان در جدول سازی را میپردازی و مدلموجود درباره روابط نظریه

7939.) 
 سازی پردازی با مدلها درباره رابطه نظریه. دیدگاه5-00جدول 

 ها دیدگاه ردیف
 « پردازیسازی و بعد نظریهمدل»و در مواردی « سازیپردازی و در ادامه مدلابتدا نظریه»صورت طولی و اغلب به 7
 های علمیسازی یکی از منابع مفید برای نظریهتمثیل و مدل 2
 سازی روابط ها به مدل نیاز به تعیین متغیرها و اجزای مدل و سپس مدلتبدیل نظریه برای 9
 سازی روابط، برقراری ارتباط منطقی بین اجزاء و عوامل مربوط به موضوع موردمطالعههدف از مدل 4
 عنوان مدل ها بهی نظریهها اما ناممکن بودن معرفعنوان نظریه یا دربرگیرنده نظریهبه در مواردی خاص معرفی مدل 5

سازی است. این افراد بر توصیف انتقال فرایندهای فکر ذهنی به یک سازی همان نظریهبرخی اعتقاد دارند که مدل     
وان تها و قوانین عام به درجه تکامل برسند؛ میها با تعامل با نظریهسازی تأکید دارند. اگر مدلمدل بصری برای نظریه

تواند با طراحی ساختاری مناسب در جهت دادنی با مدل( نامید. همچنین مدل میهای نمایشریه )نظریهها را نظآن
های پژوهش در محافل علمی است. پردازی نیز یکی از شیوهپیدایش نظریه حرکت کند. درمجموع پژوهش نظریه

 های پژوهشیستوار است و از شیوههای مختلفی اپردازی در پارادایمهای پژوهش، پژوهش نظریهمشابه دیگر شکل
های متعددی بندیها در دسته(. انواع مختلفی از نظریه7931زاده و همایی لطیف، گیرد )خنیفر، مصطفیمختلفی بهره می

 وجود دارد.  6-44شرح جدول به
 های مختلفبندیها در دسته. انواع نظریه6-00جدول 

 توضیح انواع بندیدسته ردیف
 های بدیهی و در مواردی بدون تشریح دنیای واقعی مانند نظریه ریاضی ای از بیانیهمجموعه حلیلیت ماهیتی 7

 ای از اظهارات آرمانی مانند مباحث اخالقی و ایجادکننده اصولی خاصمجموعه هنجاری
 بیانیه تجربی یا رابطه علی بین دو یا چند واقعه با رویکردی قابل تکرار   علمی

 غیرقابل آزمون و تابع ارزیابی عقالنی  یزیکمتافی
 ها با تأیید مکرر اصول و قوانین علمی توضیح و تبیین حقایق و واقعیت تبیینی کاربردی 2

 های ایدئولوژیک، فرهنگی و علمی برای بهبود زندگی فردی و اجتماعی فرضبا پیش تجویزی

     
 
  



 

 

 ۶۲۴ مرجع پژوهش

 پردازی. انواع رویکردهای نظریه00-4
ای هپردازی از دادهنظریه« کمّی»شود. در روش استفاده می« پردازینظریه»و کیفی برای  کمّیلب از دو روش اصلی اغ

 شود. در روشانجام می« مشاهده جزء برای رسیدن به کل»گرایی یا ها با روش استقرا و تجربهشده از رفتارآوریجمع
مند با قیاس و در ادامه آزمون آن در جهان واقع  صورت ا یک تحلیل نظامی« گرایی انتقادیعقل»پردازی با نظریه« کیفی»

 شود. و کیفی معرفی می کمّیپردازی با استفاده از دو روش انواع رویکردهای نظریه 1-44گیرد. در جدولمی
 پردازی . انواع رویکردهای نظریه1-00جدول 

 توضیح انواع ردیف
 ویکردی استاندارد و رسمی ایجاد نظریه با ر گرایانهاثبات 7
 ایجاد نظریه از مصادیق و اتفاقات بیرونی و سپس تأیید با روش استقرائی )برای تعداد متغیر محدود(  بیکنی 2
 گرایانه یا آزمون آن ایجاد نظریه از توصیف اصول و سپس تأیید با روش استقرائی ابطال پوپری 9
حلی خاص در موقعیت خاص )رویکردی ارادایمی یا قیاسی برای رسیدن به پاسخ یا راهایجاد نظریه از چارچوب ذهنی و پ کوهنی 4

 از زاویه خاص و برای موقعیت خاص(.
 ها های مختلف در مورد پدیدهبینیایجاد نظریه از مروری جامع و کلی بر جهان چندپارادایمی 5
 دیدارشناسی و گراندد تئوری های عملی مانند پایجاد نظریه با استفاده از روش گراطبیعت 6

های استخراج شروع پژوهش، فرایندها و شیوه»پردازی باید مراحل اجرای آن ازجمله با انتخاب هر رویکرد نظریه     
 مشخص باشد. « هانظریه از انواع منابع یا داده

   
 پردازی. فرایند اجرای نظریه00-0

فرایند ند. شومعرفی می« پردازیساخت نظریه، توسعه نظریه یا نظریه»ون پردازانه اغلب با عناوینی چهای نظریهپژوهش
 مرور کرد.  8-44گام اصلی به شرح جدول توان در پنجپردازی را میاجرای نظریه

 پردازی. مراحل اجرای نظریه8-00جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 پردازیت پژوهش با رویکرد نظریهمواجهه با مسئله، طرح مسئله و تدوین اهداف و سؤاال طراحی پژوهش 7
 گیری غیرتصادفی هدفمندبا تأکید بر نمونه گیرینمونه 2
 با انواع ابزارهای مصاحبه، مشاهده، برگه کدگذاری و پرسشنامه  آوری دادهجمع 9
 شده آوریهای جمعفرایند ارائه نظریه از تحلیل داده هاتحلیل داده 4
 ی درباره نظریه و ارائه پیشنهادها  بندجمع گیریونتیجهبحث 5

پردازی جدای از هم نیست و گاهی در ادامه روند احتمال وجود دارد که باید دقت کرد که مراحل مختلف نظریه     
 پردازی صورت گیرد.تغییراتی در ایده اولیه یا اثرات مشخصی در دیگر مراحل اجرای نظریه

 
 ازیپرد. طراحی پژوهش برای نظریه00-0-0

، «نشدهبینینتایج پیش»تواند ناشی از شود. مواجهه با مسئله میآغاز می« یک مسئله نظری»پردازی اغلب براساس نظریه
 و امثال آن باشد.« ابهام در دلیل یک واقعه»، «مشاهده چیزی غیرعادی»، «هاها بین فرضتضادها و اختالف»، «نظمیبی»



  

 

 

 پردازیسازی و نظریهروش مدل ۶۲۲

س
هم تمایل به ف»و « دغدغه درباره پیامد یک اتفاق یا رفتار»، «در انجام یک کار چالش»تواند در قالب مسئله نظری می
سب به شکلی مناهای ذهنی خود و برای طرح مسئله بهپرداز در پاسخ به دغدغهظهور کند. یک نظریه« بهتر یک فرایند

 ازد. پردمی« نظران مربوطهحبمندی از دیدگاه صابهره»و « استفاده از دانش خود»، «های مختلف موضوعبررسی جنبه»
خوبی درگیر موضوع شود و پدیده موردنظر را از ابعاد مختلف بشناسد و درک کند. پرداز باید بهپژوهشگر نظریه     

« دهای موجونتایج پژوهش»یا « نظرات موجود»با « های شخصی خوددر دیدگاه»او باید فشار یا تنش ناشی از تضاد 
اخت توان مسئله ضرورت سمیزمینه ایجاد انگیزه برای یافتن پاسخ یا ایجاد نظریه مناسب است.  کند. این امررا حس 

 موردتوجه قرار داد.  3-44نظریه را با تأیید بر مبانی نظری به شرح جدول 
 پردازیعنوان ضرورت نظریه. انواع مبانی نظری به9-00جدول 

 توضیح الگو ردیف
و کشف  گیری، تعریفعملیاتی کردن، اندازه»های پرداز با تأکید بر فکر برای یافتن راهردعالقه نظریهکار روی مفهوم مو یک مفهوم 7

 با مفهوم« متغیرهای مرتبط
 با تأکید بر ابداع مفاهیم جدیدی در ارتباط با طرق فهم یا پردازش اطالعات     فرضیه  2
 جود گنگ و مبهم باشد. ای که نظریه وجود ندارد یا نظریه موحوزه ضعف نظریه 9

-نظریه»ها، سازی یا عملیاتی کردن متغیرها یا مرتبط کردن متغیرهای موجود در فرضیهتوان با اقدام به مفهوممی     
پردازی بخشی از فرایند روزمره انواع روش پژوهش است شود. برخی اعتقاد دارند که نظریهرا شروع می« پردازی

 کند.(. داشتن یک چارچوب نظری زمینه را برای انجام کارهای بعدی فراهم می7981سا، )شومیکر، تانکارد و السور
توان ا میهها باشد که ازجمله آنهای نسبتاً خاصی در مقایسه با دیگر روشپرداز باید دارای ویژگیپژوهشگر نظریه     
روحیه »، «نفساعتمادبه»، «تفکر عمیق»، «میادگیری دائ»، «خالقیت»، «نظم فکری»، «پردازیتسلط در حوزه نظریه»به 

 و دیگر موارد مشابه است. « ارائه جذاب»، «تصویرسازی»، «جستجو
       

 پردازیگیری از منابع برای نظریه. مالحظات نمونه00-0-2
ا افراد فرد ی پرداز گاهی به مصاحبه باشود. نظریهدوم استفاده میاول و دستپردازی از انواع منابع دستبرای نظریه
کند تا بتواند اطالعات مؤثر و مفید مرتبط با موضوع را از هر پردازد و گاهی به انواع اسناد معتبر مراجعه میخاصی می

ای هصورت غیرتصادفی و هدفمند به انتخاب نمونهپرداز اغلب بهآوری کند. بنابراین پژوهشگر نظریهمنبع ممکن جمع
پرداز در شرایط مواجهه با دامنه گسترده پردازد. برای این منظور پژوهشگر نظریهها میهآوری دادموردنیاز برای جمع

 ها را انتخاب کند. شکلی روشمند، بهترین آنکند تا بهاز افراد و اسناد مرتبط با موضوع بررسی سعی می
 

 پردازیها برای نظریهآوری داده. مالحظات جمع00-0-4
کدگذاری و مصاحبه، مشاهده، برگه»های متنوعی چون بع مختلف و با استفاده از روشها از مناآوری دادهجمع

اید پرداز بها با ابزارها و از منابع مختلف، پژوهشگر نظریهآوری دادهگیرد. در طول مراحل جمعصورت می« پرسشنامه
 را موردتوجه قرار داشته باشد.  71-44شرح جدول مواردی به

 



 

 

 ۶۵۱ مرجع پژوهش

 پردازیها در پژوهش برای نظریهآوری دادهظات حین جمع. مالح01-00جدول 
 توضیح محور ردیف

 های بعدی و اتفاقات آینده را در نظر گرفتنطور دائم گامپرداز بهمانند یک نویسنده و داستان اکتشاف گام بعدی 7
 زمان خاص بروز رفتارهای خاص  توجه به زمان 2
 ای خاصمکان خاص بروز رفتاره توجه به مکان 9
 چگونگی بروز رفتارهای خاص توجه به چگونگی 4
 دالیل بروز رفتارهای خاص  توجه به چرایی 5
 رویکردی انتقادی به رفتارهای خاص  تفکر انتقادی 6
 ها در چارچوب نظریتأکید بر مفاهیم کلیدی و شرح ابتدایی از روابط متقابل آن توسعه مفهومی 1

ای هها و نظرات دیگران تا رسیدن به جرقههای عمیق همراه مراجعه مکرر به اندیشهبررسی در این مرحله تفکر یا     
ها با جستجوی همراه با کشف و شناسایی آوری دادههای خالقانه نقش بسیار مهمی دارد. مرحله جمعذهنی یا پاسخ

از  عنوان گامیها، بهتواند برای توسعه دادهیپرداز مشود. در ادامه نظریهحل دنبال میعنوان یک راههای طالیی بهتقارن
پردازی یک فرایند خالق است، ها، با دیگران وارد بحث و تعامل شود. ازآنجاکه نظریهآوری دادهمرحله جستجو و جمع

قانه خال هایها و بهبود ظرفیتهای مختلف، ترکیب آنمندی از ایدهورود افراد دیگر به این فرایند آثار مفیدی در بهره
 تحلیل تبدیل کرد. در مواردیهای قابلخواهد داشت. پس از توسعه مفهومی باید آن را عملیاتی کرد و به اجزا و بخش

« ها و متغیرهاسازه»ها باید تعریفی روشن از آوری دادهآوری کرد. در مرحله جمعجمع کمّیشکل ها را بهتوان دادهمی
 ها و ادبیات مربوط به موضوعات مرتبط، به بازنگریتوان با خواندن نوشتهین گام میدر رابطه با موضوع ایجاد کرد. در ا

نگار هتوان مانند یک روزنامبهتر مفاهیم میشده از ابعاد مختلف پرداخت. برای شناخت و تشریح هر چههای انجامتحلیل
ای که نظر عموم را به آن جلب کرد. مفاهیم گونهنقد کشید. بهبه تحلیل یک پدیده پرداخت و آن را از تمام زوایا به

ب با هستند که اغل« مقایسه، ارتباط و توصیف واقعیتمطالعه، »عنوان اجزای سازنده نظریه، همان موارد با قابلیت به
« سازه»هایی با روابط مشخص هستند. « متغیر»یا « مفهوم»، «سازه»شوند. عنوانی که دربردارنده یک نام کلی معرفی می

ان هم« متغیر»دارای معنایی انتزاعی از یک بعد خاص و « مفهوم»واردی دربردارنده چند مفهوم با رویکردی انتزاعی، م
تواند یاست که م گیری از مفهوم یا سازهاندازهگیری و عینی شده است. متغیر یک نسخه قابلمفهوم با قابلیت اندازه

 7کنند. برای نمونه فریدمن و روزنمنزان خود اقدام به خلق متغیر میپردادو یا چند مقدار را بپذیرد. گاهی نظریه
 ( اقدام به ایجاد متغیر هوش هیجانی کردند.7335) 2و گلمن Bو  A( اقدام به ایجاد متغیرهای شخصیتی تیپ 7314)

فردی به سطح ها آوردن متغیرها از سطح راهبردهای متفاوتی برای ایجاد و خلق متغیرها وجود دارد که یکی از آن
-صورت قراردادی تعیین کرد )خنیفر، مصطفیتوان معنای یک اصطالح را بهای و بازتعریف آن است. همچنین میزمینه

شده از منابع و ابزارهای مختلف، قبل از ورود به آوریهای جمع(. درنهایت این بخش داده7931زاده و همایی لطیف، 
 و یکدست شود. سازی ها باید متنیمرحله تحلیل داده
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 پردازیها برای نظریه. مالحظات تحلیل داده00-0-0

 -44های منظمی به شرح جدول ها باید گامشده به شکل متنی به مرحله تحلیل دادهآوریهای جمعپس از ورود داده
 برای آن برداشت.  77

 پردازیها برای نظریه. مراحل تحلیل داده00-00جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 نشدهگذاری موارد تعریفبا تأکید بر مفاهیم کلیدی در پدیده موردبررسی همراه با شناسایی و نام بندی مفاهیمصورت 7
 های ذهنی ناشی از خالقیتمشاهده دقیق و خالقانه درباره علل مفاهیم کلیدی همراه با جرقه مطالعه با تفکر خالق 2
 ی همه مفاهیممشخص کردن تعاریف نظر تعیین تعاریف نظری 9
 مشخص کردن تعاریف عملیاتی همه مفاهیم تعیین تعاریف عملیاتی 4
 ربط برخی مفاهیم و ساخت فرضیه با متغیرهای مختلف  ربط مفاهیم 5
 ها ها و لزوم درست تلقی کردن آنارائه دالیل منطقی نظری برای فرضیه ارائه منطق نظری 6
 هانقص بودن دالیل یا در صورت لزوم اصالح و تقویت آنمل و بیاطمینان از کا ارزیابی دالیل منطقی 1
 گوید(چیزی و... میگیری یا مدل زبانی )چه کسی، چهیافته مانند نمایش منطق شکلدر نظامی سازمان ساماندهی فرضیه 8
 استفاده فهم و قابلارائه نظریه جدید با شکل جذاب، قابل بیان نظریه جدید 3

یرند. گها مورداستفاده قرار میگیری نظریهها برای شکلتناسب در تحلیل دادهبه« استقرائی و قیاسی»ی هاروش      
در روش استقرایی از تعمیم موارد تجربی جزئی مانند مشاهده تکرار در رفتارها برای رسیدن به مفاهیم کلی استفاده 

قابل  هایمخالف استقراء مانند بیرون کشیدن گزاره شود. همچنین از روش قیاسی با تأکید بر استدالل در جهتمی
های خاصی از کوشش علمی جنبه« استقرائی و قیاسی»تجربه از دل مفاهیم کلی استفاده خواهد شد. هرچند دو روش 

« القتخیل خ»نیاز دارد. دانشمندان متعددی بر نقش « خالقیت علمی»دهند اما رسیدن به نظریه مطلوب به را نشان می
. این «تر از دانش استتخیل مهم»کنند. برای نمونه انیشتین اعتقاد داشت که های کارآمد تأکید میی ظهور نظریهبرا

شوند. کشف شدن یعنی اینکه چیزی وجود دارد می« خلق»شوند بلکه نمی« کشف»ها مسئله به آن معناست که نظریه
د، های جدییز جدیدی است که قبالً وجود نداشته است. نظریهبه معنای ایجاد چ« خلق»و ما باید آن را پیدا کنیم اما 

یم مجدد عناصر را تنظ آید. برخی آنیافته قبلی و جداگانه پدید میاغلب از ترکیب مبتکرانه تصورات با مفاهیم پرورش
اهرًا ظ کنند. حتی در مواردی این خالقیت از درک شباهت بین دو وضع یا موقعیتکهن در یک هیئت نوین مطرح می

ناسایی داروین با ش»و « نیوتن با ارتباط دو امر مأنوس افتادن سیب و گردش ماه»شود. برای نمونه غیرمرتبط ایجاد می
-سازی کردند. درواقع خالقیت بخش اساسی در فرایند نظریهنظریه« شباهت بین فشار جمعیت و بقای نوع جانوران

(. از 7931زاده و همایی لطیف، ن وجود دارد )خنیفر، مصطفیهای متعددی برای تقویت آپردازی است که روش
 است. « تمرکز، توانایی حل مسئله و تالش دائمی»های الزم برای رسیدن به مهارت خالقیت، ترین مشخصهمهم
رای ب محتاط باشد و بتواند بدون هیچ شک و تردیدی آن را« روابط بین متغیرها»باید در ایجاد هرگونه  پردازنظریه     

های فکری و ذهنی در تمامی تر شدن روابط بین متغیرها به آزمایشدیگران توصیف کند. در مواردی برای شفاف
ها ها و روابط بین آنپرداز همراه با تعیین سازهها نیاز است. درمجموع نظریهزمان تحلیل دادهآوری و هممراحل جمع

تواند با دقت الزم به نظریه علمی نزدیک شود. پژوهشگر باید برای دفاع از ها را پاالیش کند تا بطور دائم، آنباید به
نظریه خود و اثبات آن دالیلی را ارائه کند. با توجه به اینکه او بعد از انجام مراحل مختلفی به این نقطه رسیده است، 
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ها را ارائه دهد )خنیفر، تر آنتر به ضعیفهای مختلف، با یک سیر منطقی از قویباید ضمن جداسازی استدالل
 (.   7931زاده و همایی لطیف، مصطفی

      
 پردازیگیری در نظریهونتیجه. مالحظات بحث00-0-5
پرداز را در دفاع از نظریه و تأیید آن یاری کارگیری الگوهای مناسب، نظریهآگاهی از قوانین استدالل و تبحر در به  

ینی بهای احتمالی مخالفان خود را پیشتواند اعتراضقادانه برخوردار باشد، قطعاً میپرداز از تفکر ندهد. اگر نظریهمی
پردازی را مرحله اعالن و ها آماده کند. آخرین مرحله از مراحل نظریهکند و از قبل، خود را برای پاسخگویی به آن

نتقل کند خوبی به مخاطبانش میجادشده را بهنحوی بیان شود که بتواند ایده ادهد. نظریه باید بهارائه نظریه تشکیل می
ها واژه« رینتترین و جذابکمترین، ساده»ها را برای پذیرش و استفاده از آن متقاعد نماید. بنابراین نظریه باید با و آن

کمک ه شددهد که چگونه نظر او به حل مسئله مطرحگیری از مراحل قبلی، نشان میپرداز با نتیجهبیان شود. نظریه
یک داستان جالب، حکایت، زندگی واقعی از پدیده »پردازان  در گزارش بیان نظریه خود از کند. برخی نظریهمی

ری برخوردار تگیرند. این نوع نوشته علمی هرچقدر از ظرفیت تبلیغی مناسبای زیرکانه بهره میموردبررسی یا لطیفه
زاعی، شفاهی، انت»های مختلفی چون توان به شکلها را میظریهباشد، احتمال جذب مشتریان بیشتری خواهد داشت. ن

امکان  توجه وارائه کرد. استفاده از چندین شکل برای ارائه یک نظریه به جلب« تصویری، جدولی، فهرستی و آماری
 کند. ارزیابی بهتر آن کمک می

نوعی نظریه باور شده در میان اندیشمندان صورت وقتی نظریه در عمل اجرا یا در محافل علمی پذیرفته شد و به     
دیگر ممکن است در پدیده توضیح رفتار عبارتدرآمد، در گذر زمان ممکن است دچار نوعی نابهنجاری شود. به

خاصی مبتنی بر نظریه موجود، تغییراتی ایجاد شود که نظریه فعلی قادر به تبیین آن نباشد. در این حالت نظریه دچار 
ا تغییر رفتار الملل بدر سطح بین« مزیت نسبی پورتر»شود. برای نمونه نظریه تبیین و توصیف می نوعی کاستی در

 الملل برخی کشورها، قدرت تبیینی خود را تا حد زیادی از دست داد.   تجارت بین
       

 ها. مالحظات ارزیابی کیفیت نظریه00-5
رند که این زمان وابسته به آزمایش دیگر دانشمندان و باالرفتن ها به زمانی برای پذیرش عمومی نیاز دااغلب نظریه

، 7«نیوسهآر»ای قطعیت ندارد؛ یک شیمیدان بنام تأیید عمومی و در ادامه پذیرش عمومی آن خواهد بود. هیچ نظریه
ن دادن برای نشا 2«دبی»جایزه نوبل گرفت و چندی بعد شیمیدان دیگری بنام « الکترونیکینظریه تجزیه»به دلیل 
ریه پایان است. گاهی نظرونده و بیپردازی روندی پیشهای نظریه آرهنیوس، جایزه نوبل دریافت کرد! نظریهنارسائی

ا عنوان یک نظریه بالغ برسد که بهدر روند تکاملی خود به سطحی از سودمندی و ظرفیت کاربردی در حل مسائل می
حکایت از آن دارد که هر نظریه جدید نسبت به یک پدیده، نگاهی شود. این امر پذیرش عمومی بیشتری مواجه می

ی خوب را هاتوان نظریهراحتی رد یا تأیید کرد اما میتوان یک نظریه را بهدهد. بنابراین نمیمتفاوت به آن را نشان می
                                                           
1. Svante August Arrhenius  
2. Peter Joseph Deby  
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 72-44شرح جدول هایی به توان از شاخصها میبا توجه به هر شرایط انتخاب نمود. برای ارزیابی کیفیت نظریه

 (.7931زاده و همایی لطیف، ؛ خنیفر، مصطفی7983فرد، استفاده کرد )دانایی
 های ارزیابی یک نظریه . انواع شاخص02-00جدول  

 توضیح هاشاخص ردیف
 ویژه در علوم کاربردیقابلیت کاربرد و پاسخگویی به نیاز کاربران به کاربرد 7
 مخاطب در کاربرد یا میزان کاربرد در شرایط مختلف میزان پوشش جامعه پذیریتعمیم 2
 میزان دقت در هنگام استفاده و کاربرد دقت 9
 افزوده برای علم موجود برخورداری از نکته جدید با تأکید بر میزان ارزش ارزش 4
 هاشده آنپذیرکردن مفاهیم و روابط مشخصتطابق بر اساس میزان مشاهده سازگاری 5
 هاقدرت پاسخ روشن به پرسش حل مسئله 6
 مشاهدههای قابلبندی دادهتوانایی طبقه توصیف 1
 شکل قابل آزمونبینی مشاهداتی که هنوز صورت نگرفته بهتوصیف و پیش تبیین 8
 بینی وقایع برخورداری از ظرفیت توانایی پیش پیشگویی 3
 نمایش رابطه بین مغیرها یا مفاهیم  رابطه 71
 قدرت استفاده تحلیلی در مسائل گوناگون حلیلیتوان ت 77
 ظرفیت ایجاد تجسم آن در ذهن  قابلیت تجسم 72
 برخورداری از هماهنگی و یکپارچگی و نداشتن تناقض انسجام 79
 های قبلی در همان حوزه ها و فرضیهدهنده انواع نظریهپوشش تراکم دانش 74
 و کاربردمیزان سادگی در هنگام استفاده  سادگی 75

توان کیفیت ها میهای مورداشاره برخوردار خواهد بود اما به کمک این شاخصای از همه شاخصندرت نظریهبه     
-یمتعم»ها یکسان نیست و اغلب کارشناسان برای یک نظریه را مورد ارزیابی قرار داد. البته ارزش همه این شاخص

بر « ار نظریهاعتب»ها قائل هستند. برخی کارشناسان به سایر شاخص آن ارزش بیشتری نسبت« پذیری، دقت و کاربرد
 کنند. تعیین می« ارزش، سازگاری و قابلیت تعمیم»اساس 
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انتقادیرو ش مطالعات   

)با تأکید بر نقد کتاب(  45 

 هدف کلی: آشنایی با پژوهش به روش مطالعات انتقادی     
 اهداف یادگیری

      آشنایی با مفهوم مطالعات انتقادی 
 گیری در مطالعات انتقادی   آشنایی با مالحظات نمونه 

 آوری اطالعات در مطالعات انتقادی  آشنایی با مالحظات جمع   
 ها در مطالعات انتقادی  آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه
علوم  است. نقادی در حوزه« قمنطقی، نقادانه و خال»گانه تفکر یعنی علمی توجه به ابعاد سه های توسعهیکی از نشانه 

 شود. ها اشاره میترین آنای دارد که در این فصل به برخی از مهمابعاد گسترده
 

 . مفهوم مطالعات انتقادی05-0
مانند  «یک فن»تنها « نقد»گیرند. از یک منظر بهره می« منطقی، نقادانه و خالق»اشخاص علمی اغلب از سه نوع تفکر 

شود اما در این است. هرچند هر دو نوع نقد در جامعه دیده می« یک روش پژوهش»ز منظری دیگر منتقدین سینما و ا
از  روش پژوهشی کیفی و« مطالعات انتقادی»است. در این رویکرد « عنوان یک روش پژوهشنقد به»کتاب، تأکید بر 

ای معیار های استدالل مبتنی بر ارزشهشیوه»و با « فلسفه و منطق»هستند که بر اساس « پژوهش فلسفی انتقادی»نوع 
ا(. تشود )پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بیانجام می« ها و اعمالهنجارهای حاکم بر اندیشه»یا « و راهنما

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات »های توسعه علمی و اجتماعی است. در این راستا یکی از شاخص« نقد و نقادی»
وان ای تخصصی با عنعنوان روشی پژوهشی، نسبت به پذیرش مقاالت علمی در نشریها معرفی نقد بهب« فرهنگی

دامه نقد، ااقدام کرده است. با این رویکرد پژوهشی نسبت به« های علوم انسانینامه انتقادی متون و برنامهپژوهش»
وان تخواهد بود. برای نقد آموزشی می« اهنقد و بررسی متون و کتاب علوم انسانی دانشگاه»بحث با تأکید بر 

 را متوجه قرار داد.  7-45رویکردهایی به شرح جدول 
 . انواع رویکردها در نقد متون آموزشی0-05جدول 

 نقادی و ارزشیابی بر اساس انواع ردیف
  نقد اثر  های مطالعاتی مانند ژانرشناسی، فمنیسم، دیالکتیک یا واسازی براینظریهتأکید بر  یسشناروش 7
 تأکید بر روش فلسفی انتقادی در ارزیابی اثر  از ابعادی چون ظاهری، ساختاری و محتوایی  روش مستقل 2
 «گیری، اجزای متن و ارجاعمقدمه، متن، نتیجه»تأکید بر تناسب اجزای کلیدی در ساختار اثر مانند  ساختاری  9
 ده از منظر علمی، اخالقی، تاریخی و امثال آن تأکید بر تناسب مبانی نظری مورداستفا محتوایی 4
 تأکید بر تناسب هنجارها و معیارهای حاکم براثر  استنتاجی 5
 کار یا پیشنهادهای مناسبتأکید بر ظرفیت اثر در معرفی راه ایتوسعه 6
 شدهموزشی کنترلهای آشده آزمایشگاهی یا کالسهای کنترلتأکید بر کاربردی بودن اثر در محیط آزمایشگاهی 1
 های کنترل نشده براساس تجربیات زندگی مانند کالس درس واقعیتأکید بر کاربردی بودن اثر در محیط طبیعی 8
 های آن به درک محتوا، مانند جلد کتاب یا عکس های ظاهری اثر در کمکتأکید بر تناسب ویژگی ظاهری 3
-نشانه محتوا، تحلیل»های پژوهش چون مندی از انواع روششاره و بهرهتأکید بر ترکیبی از محورهای مورد ا ترکیبی 71

 «موردی مطالعه و متمرکز گروه دلفی، تطبیقی، پیمایشی، آزمایشی، شناسی،

روش »ها اشاره دارد و بر ظرفیت استفاده از یک نظریه در تحلیل« شناسیروش»شود که بار دیگر یادآوری می       
وان تبرای نقد متون آموزشی گاهی میکند. تأکید می« هاآوری و تحلیل دادهجمع»خاص در فرایند بر الگوهای « پژوهش

توان با رویکردی ترکیبی از محورها بهره گرفت. انتخاب و گاهی می از یک محور و با رویکردی عمیق استفاده کرد
 تناسب شرایط و اهداف پژوهشگر بستگی دارد. این رویکردها به

 



  

 

 

 )با تأکید بر نقد کتاب( روش مطالعات انتقادی ۶۵7

س
 رایند اجرای نقد متون آموزشی. ف05-2

کرد ها رویترین آنترین و کاربردیشود که یکی از رایجهای مختلفی مطرح میالگوهای اجرای نقد آموزشی به شکل
مرور  2-45توان در جدول است. مراحل این فرایند را می« توصیف، تفسیر و ارزیابی»گام ( و شامل سه7981ویلیز )

 کرد. 
 د اجرای نقد متون آموزشی. فراین2-05جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 های ظاهری، ساختاری و محتوایی معرفی ویژگی توصیف اثر 7
 ها معرفی ساختار و معیارهای نقادی و در ادامه تحلیل و تفسیر اثر با آن تحلیل و تفسیر اثر 2
 رائه دلیل و پیشنهادهای اصالحیتعیین میزان شایستگی و ارزش کلی یا اجزای اثر همراه با ا ارزشیابی اثر 9

 
 . مرحله توصیف اثر05-2-0

ر تهای موجود در برنامه درسی، حقایق اساسی و مهم آن و همچنین زمینه وسیعتوصیف یعنی به تصویر کشیدن کیفیت
 9-45های ظاهری، ساختاری و محتوایی به شرح جدول ویژگی دهنده آموزش است. در این بخش کیفیتپوشش
 مطرح« ظاهری»های ظاهری و ساختاری در قالب همان عنوان گیرد. در برخی منابع ویژگیجه و تأکید قرار میموردتو

 شود. می
 های مورد توصیف. انواع کیفیت4-05جدول 

 توضیح انواع ردیف
، دار، جدول، آمار، مقایسهگیری از نمونگاری، رعایت قواعد نگارشی، بهرهآرایی، حروفتوصیف شناسه اثر، طرح جلد، صفحه ظاهری 7

 تصویر، نقشه
ندی بتوصیف ساختار اثر مانند کتاب از ابعادی چون: پیشگفتار، فهرست مطالب، اهداف آموزشی فصل، مقدمه فصل، عنوان ساختاری 2

 مناسب در فصل، خالصه فصل، آزمون و انواع تمرین
، وها، وجود مبانی نظری مناسب، داشتن ایده نطالب، مرتبط بودن سرفصلفهم بودن متوصیف محتوای اثر از ابعادی چون قابل محتوایی 9

 توجه به مفروضاتی چون سطح توانایی خواننده اثر و دیگر موارد مشابه

 
 . مرحله تحلیل و تفسیر اثر05-2-2

تلف علمی های مختفسیر به معنای نسبت دادن معانی به موقعیت است. این معانی بر اساس یک بافت تاریخی، نظریه
 شود. انجام می 4-45و غیره تدوین شوند. در این مرحله سه اقدام اساسی به شرح جدول 

 
 
 
 
 
 



 

 

 ۶۵۴ مرجع پژوهش

 . اقدامات مرحله تحلیل و تفسیر اثر0-05جدول 
 توضیح اقدام ردیف

 ردمدرن یا دیگر مواگرایانه، استعالیی، پستشناسی نقد و رویکردهای سنتی، اثباتبیان روش تبیین ساختار نقد 7
نظم منطقی و انسجام کلی و درون »توان به بیان معیارهای مورداستفاده برای نمونه در نقادی آموزشی می تبیین معیارها 2

، «داریعلمی بودن و امانت»، «استناددهی و ارجاعات»، «اعتبار علمی و روزآمدی مطالب و منابع»، «فصلی
واری با ساز»، «نوآورانه بودن»، «طرفی علمیت و بیکمیت، کیفی»، «بررسی، تحلیل و نقادی علمی مسئله»

، «جامعیت»، «های اسالمی و اصول دینی و فرهنگیارزش»، «های علمی و پژوهشیفرضمبانی و پیش
 ،«سازی و کاربرد اصطالحات تخصصیمعادل»، «های مصوبتناسب با اهداف درسی و آخرین سرفصل»
ا و هها، استعدادها، نیازها، رغبتتناسب اثر با توانایی»، «ورپاسخگویی به نیازهای علمی و کاربردی کش»

 و دیگر موارد مدنظر نقاد اشاره داشت. « عالیق یادگیرندگان
تحلیل و تفسیر اثر موردنظر بر اساس معیارهای تعیین و معرفی شده در مرحله قبل همراه با معرفی مزایا و  تحلیل و تفسیر با معیارها 

 ت مستندصورمعایب اثر به

 
 . مرحله ارزشیابی و قضاوت درباره اثر05-2-4

در این مرحله نقاد به تعیین میزان شایستگی و ارزش کلی اثر یا اجزای آن و همچنین دالیل این شایستگی یا عدم 
 کند. شایستگی پرداخته و درنهایت توصیه و پیشنهادهای اصالحی خود را برای بهتر شدن اثر ارائه می

 
 ها ها و تحلیل یافتهآوری دادهگیری، جمعحظات نمونه. مال05-4

شتر گیری غیرتصادفی و بیهای نمونهگیرد، بیشتر از روشکه روش نقد اغلب با رویکرد کیفی صورت میازآنجایی
آوری اطالعات اغلب از شود. جمعنمونه موردی بر اساس مالحظات انتخاب یک کتاب یا متن دانشگاهی انجام می

 شود. ها در دو گام توصیف و تفسیر اثر ارائه میشود. تحلیل یافتهبرداری انجام مییاهه یادداشتطریق س
 

 . ساختار نگارش مقاله انتقادی درباره متون و کتب دانشگاهی05-0
و قابل نشر در نشریات علمی است باید « مقاله علمی»از آنجائی که برونداد و محصول نقادی متون و کتب درسی، 

در این راستا « پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت عتف»های علمی را رعایت کند. تارهای مقالهساخ
 پرداخته است.  5-45در راهنمایی به معرفی چگونگی ساختار یک مقاله انتقادی به شرح جدول 

 
 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

 )با تأکید بر نقد کتاب( روش مطالعات انتقادی ۶۵۲

س
 . ساختار نگارش مقاله انتقادی5-05جدول   

 توضیح محورها ردیف
 ...«نقدی بر کتاب »صورت به عنوان 7
ها و در ادامه حداقل کلمه مناسب برای شناسایی شدن در ترین یافتهشناسی و مهمای از هدف، روشخالصه چکیده و واژگان کلیدی 2

 جستجوهای سایر پژوهشگران  
 شود. همانند مقاالت علمی، مسئله نقادی اثر مدنظر آورده می مقدمه و بیان مسئله 9
پژوهش »شود. اغلب روش معرفی روش پژوهش، جامعه و نمونه، ابزار و روش تحلیل اطالعات انجام می شناسیوشر 4

 گیری موردی است. با نمونه« توصیف، تفسیر و ارزشیابی»گام با سه« فلسفی انتقادی
ر، ی، ساختاری و محتوایی اثنگارش مطالب دو گام توصیف و تفسیر شامل الف( توصیف: از دو بعد ظاهر هاتحلیل یافته 5

 ب( تفسیر اثر بر اساس ساختار و معیارهای منتخب  
و بیان مزایا و معایب اثر در هر یک از معیارهای انتخابی نقاد و در ادامه « قضاوت یا ارزشیابی»نگارش  گیریبندی و نتیجهجمع 6

 م  های الزها شامل ارزشیابی اثر و ارائه توصیهبندی بر اساس آنجمع
 شده در مقاله ارائه منابع استفاده منابع 1

نامه انتقادی ای از نگارش یک مقاله انتقادی بر اساس الگوی نگارش نشریه پژوهشنمونه 7-45در کادر شکل      
شده است. برای گرفتن الگوهای بیشتر و ارائه« پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت عتف»متعلق به 

مراجعه  /http://criticalstudy.ihcs.ac.irهای منتشرشده بر روی وبگاه این نشریه به نشانی توان به مقالهتر میمتنوع
 کرد.  

 « مبانی بازاریابی ورزشی»نقدی بر کتاب  
 تهران(حمید قاسمی )دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور 

 چکیده

زاده، مرتضی عظیمسید». این کتاب توسط بود« برندا پیتز و دیوید استاتلر»اثر « مبانی بازاریابی ورزشی»هدف پژوهش حاضر، نقدی بر ترجمه کتاب 
از روش کاوشگری شده است. برای نقد اثر چاپ 7936ترجمه و در انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال « آرافاطمه حیدری و ابوالقاسم بزم

سی رفلسفی انتقادی استفاده شد و رویکرد کتاب تحلیل ترجمه کتاب اصلی بود. ابزار نقد اثر مذکور کاربرگ نقد کتب درسی و دانشگاهی شورای بر
طرح »تاب شامل قد شکلی کها، مزایا در نمتون و کتب علوم انسانی بود. برای تحلیل اطالعات نیز از تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. بر اساس یافته

توای تناسب مح»بود. بر اساس کاربرگ مورداشاره مزایای محتوایی شامل برخورداری کتاب از « نگاری، کیفیت چاپ و صحافی مناسبجلد، حروف
ح علمی همخوانی کتاب با سط»، «های مصوب شورای تحول برای درس مورداشارهکتاب با اهداف درس موردنظر و پوشش بسیاری از سرفصل

ها و معایب کتاب بود. از کاستی« پاسخگویی به نیازهای علمی و کاربردی جامعه»و « استفاده مناسب از ابزارهای علمی مختلف»، «دانشجویان
 «متناسب نبودن تصویر روی جلد با عنوان»و « همسان نبودن ترجمه برخی کلمات»، «نبودن نوشتار برخی کلماتیکدست»توان به موردبررسی می

خوبی تبیین نشده و توضیحات تفصیلی و تشریحی از سوی مترجم ارائه نشده است. درمجموع اثر موردبررسی اشاره کرد. همچنین برخی از مفاهیم به
 شده در حوزه مبانی بازاریابی ورزشی است.های ترجمهیکی از بهترین کتاب

 زادهید استاتلر، سید مرتضی عظیمنقد، کتاب، بازاریابی ورزشی، برندا پیتز، دیوواژگان کلیدی: 
 مقدمه .0
عنوان نخستین رسانه جمعی، همواره موردتوجه و تأکید فراوان اهالی علم و دانش است. اهمیت این رسانه تا جایی است که در موارد متعددی کتاب به

عایب این بنابراین شناسایی مزایا و مگیرد. ... می شود، موردنقد و تحلیل سایر کارشناسان قرارنظر تولید و نشر میکه کتابی توسط یک فرد صاحب
منبع درسی آموزشی رشته مدیریت ورزشی و گرایش بازاریابی ورزشی منتشرشده توسط دانشگاه فردوسی مشهد موضوعی است که این مقاله درصدد 

 بررسی آن است.
 شناسیروش .2

http://criticalstudy.ihcs.ac.ir/


 

 

 ۶۸۱ مرجع پژوهش

در این مقاله مراحل پژوهش فلسفی انتقادی با مراحل نقادی آموزشی تلفیق و  استفاده شد....« پژوهش فلسفی انتقادی»برای بررسی موضوع از روش 
در نظر  7گانه الف( توصیف و تشریح کتاب، ب( تفسیر کتاب و ج( ارزیابی و تعیین کارایی کتاب در قالب جدول قالب کلی نقادی شامل مراحل سه

 گرفته شد.
 . الگوی مورداستفاده در نقد کتاب 0جدول 

 ارزیابی و تعیین کارایی-4 تفسیر-2 تشریح توصیف و-0
تحلیل و تفسیر کتاب بر اساس معیار  - معرفی کتاب -

 شدهمشخص
 تعیین نقاط قوت و ضعف کتاب -
 قضاوت درباره کتاب -

ون و کتب تورزشی بود که از طریق کاربرگ نقد کتب درسی دانشگاهی شورای بررسی م« مبانی بازاریابی»موردمطالعه در این مقاله ترجمه کتاب  
 ها موردبررسی قرار گرفت..... علوم انسانی دانشگاه

 هایافته .4
تابی معتبر از ای از کبدیهی است که کتاب حاضر ترجمههای مربوط به سؤاالت به شرح ادامه بود. متناسب با مراحل کاوشگری فلسفی انتقادی، یافته

 شده است.عنوان یک منبع درسی انجامر بهزبان انگلیسی به فارسی است که نقد حاضر بر اساس ترجمه حاض

 . معرفی کتاب  4-0
توسط سید مرتضی عظیم زاده، فاطمه  2172است که چاپ چهارم این کتاب در سال  7«برندا پیتز و دیوید استاتلر»کتاب مبانی بازاریابی ورزشی اثر 

توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد منتشرشده  7936در سال  آرا ترجمه، توسط محمد کشتی دار ویراستاری علمی وحیدری و ابوالقاسم بزم
 های برجسته مدیریت ورزشی و بازاریابی ورزشی است که .... علمی دانشگاه ایالتی جرجیای آمریکا و از چهرهاست. خانم دکتر برندا پیتز عضو هیئت

 . تحلیل و تفسیر کتاب4-2
تجوی شود که این امر امکان جسدر ادامه فهرست مطالب با جزئیات هر فصل ارائه می ایت شده است.خوبی رعدر ساختار کتاب اصول اصلی مبنایی به

  کند....ها را فراهم میموضوعی در زیر هر عنوان از فصل
است که  شده است. یکی از رویکردهای مهم در نوشتن کتاب برای جذب مخاطب آنارائه« صنعت تجارت ورزش»فصل اول کتاب با عنوان        

سیار به شکلی روان و اشکاالتی ب« بازارجهانی ورزش»تر از سایر فصول نوشته شود تا....  فصل دوم کتاب با عنوان شکلی جذاب و روانفصل اول به
ه آن موعد ب رسد زودتر ازبه نظر می المللی ورزشی از موضوعات مهمی است کهکمتر از فصل اول است. محتوای این فصل درباره بازاریابی بین

 شده است.....  فصل پانزدهم و پایانی کتاب یا عنوان ...پرداخته
 . ارزیابی و تعیین کارایی اثر4-4 

 رنظم و انسجام درونی کتاب دربرگیرنده دو بعد نظم و انسجام کلی اثر و نظم و انسجام درون فصلی است. ازنظر نظم و انسجام کلی، در ساختا     
 تأمل ... های ضروری لحاظ شده است و تنها مورد قابلکلی کتاب اغلب بخش

 گیریبندی و نتیجهجمع  .0
ری یهای یاددهی و یادگدهد و محور اصلی فعالیتترین ماده آموزشی، بخش زیادی از زمان آموزش را به خود اختصاص میعنوان مهمکتاب درسی به 

وزه شده به زبان فارسی در این حهای ترجمهموردبررسی یکی از بهترین کتاب« ورزشی مبانی بازاریابی»در فرایند آموزشی است... درمجموع کتاب 
 است.... 

 منابع
 ای بر شیوه طراحی و تألیف کتاب درسی دانشگاهی. تهران: سمت....(. مقدمه7937آرمند، محمد و ملکی، حسن ) .7
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1.  1. Berenda G. Pitss and David Kent Stotler 



  

 

 

 )با تأکید بر نقد کتاب( روش مطالعات انتقادی ۶۸۸

س
 . مقاله نقد برای انواع آثار ادبی و هنری05-5

توان از می «لم و دیگر موارد مشابهشعر، داستان، نمایشنامه، موسیقی، فی»برای نوشتن مقاله نقد برای انواع آثاری چون 
 استفاده کرد.  6-45الگویی به شرح جدول 

 . الگوی نگارش مقاله انتقادی برای انواع آثار ادبی و هنری6-05جدول   
 توضیح محورها ردیف

 معرفی اجمالی اثر ادبی یا هنری الف( مقدمه 7
 ب( خالصه اثر در یک پاراگراف کوتاه 

 ین در ارتباط با ایده مقالهت پیشج( ارائه اطالعا
 مرتبط با تحلیل اثر و اثر  ای صاحبد( وقایع زندگینامه

 قول و بیان آراء از مراجع معتبره( نقل 
 و( بیان دیدگاه ناقد درباره اثر در یک عبارت کوتاه  

وایت، زی، ساختار، نمادگرایی، رپرداتصویر، موضوع، شخصیت»های تحلیل بر اساس عناصر سازنده متن مانند تنظیم بخش بدنه  2
 « زبان و امثال آن

 شدهطور مفصل درباره عناصر تحلیل توضیح دادهالف( تمرکز بر نویسنده اثر زیرا در بدنه مقاله به نتیجه 9
 ب( نشان دادن سهم ناقد در انطباق با ایده مقاله 

 
 گیری . مقاله موضع05-6

عات فلسفه، مذهب، علوم سیاسی و دیگر موضو»ای در یدگاه خود در قبال مسئلهگیری یا بیان دبرای نوشتن مقاله موضع
 (. 7985استفاده کرد )فتوحی،  1-45توان از الگویی به شرح جدول می« مشابه

 ای خاص در فلسفه، مذهب یا علوم سیاسیگیری در قبال مسئله. الگوی نگارش مقاله موضع1-05جدول   
 توضیح محورها ردیف

  یا موضوع مورد جدل به شکل کوتاه ای از مسئله یا بیان مسئلهالف( خالصه همقدم 7
 ب( تعریف اصطالحات کلیدی

 ن برای جدلی کردن موضوعنظراقول و بیان آراء صاحبج( نقل 
 سائل مربوط به گذشته و حال موضوعد( اطالعات پیشین درباره م

 ه( ارائه یک نظر برای طرح عقیده شخصی  
 طرف بحثها در دفاع ازیکستدالللف( ارائه اا بدنه  2

 های دو طرف موافق و مخالفیدگاهب( تحلیل د
 ها از منابع مناسب و مرتبط با موضوعقولج( ارائه اسناد و نقل

 گرفته طور منطقی در خالل بحث و تحلیل شکلمنظور تأکید بر موضع واحدی که بهبازگویی ایده شخصی به نتیجه 9
 
 
 

 
 
 



 

 

 ۶۸۲ مرجع پژوهش

 



 

 

 روش پژوهش
 46 نظریه سیستم های خاکستری

 های خاکستری هدف کلی: آشنایی با نظریه سیستم

 اهداف یادگیری
 های خاکستری یستمای نظریه سآشنایی با مفاهیم پایه 
 آشنایی با اعداد و عملگرهای خاکستری 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ۶۸۸ مرجع پژوهش

 مقدمه
های قطعی در کارگیری روششده اغلب شامل عدم قطعیت هستند، بنابراین بهآوریهای جمعدر دنیای واقعی داده

سازی بهینه مناسب نخواهد بود. رویکردهای مختلفی در زمینه مواجهه با عدم قطعیت منظور تصمیممحیط نادقیق به
یا  ها یا اطالعات ناقص مشخصدلیل کمبود دادهانی که نتوان تابع توزیع یا تابع عضویت را بهمعرفی شده است. زم

یرد. در گهای خاکستری موردتوجه قرار میای همچون نظریه سیستمیافتهاستخراج کرد، بررسی و مطالعه نظریه توسعه
  شود. این فصل به معرفی این روش پرداخته می

 
 کستری. نظریه سیستم خا06-0

کنند و دارای اطالعات کافی نیستند. نظریه های کوچک استفاده میهایی هستند که از نمونهدر دنیای واقعی سیستم
هایی است که از های خاکستری رویکرد جدیدی در محیط عدم قطعیت است که تمرکز آن بر روی مسئلهسیستم
اکستری های خها باعث شده است که استفاده از سیستمئلهکنند. این مسهای کوچک و اطالعات ناقص استفاده مینمونه

 کارایی مناسبی در استخراج وهای غیرقطعی، این روشدر دنیای امروزی کاربرد زیادی داشته باشند. در میان سیستم
 . تهای خاکستری در دنیای امروزی شده اسموجب استفاده بیشتر از سیستم ها دارد و همین مسئلهاستفاده از داده

های غیرقطعی زیادی با اطالعات تاحدی شناخته و ناشناخته وجود دارد که منابع تحقیقاتی در جهان واقعی سیستم
یشرو در های پهای خاکستری یکی از روشنظریه سیستمشود. ها محسوب میای برای توسعه نظریه سیستمگسترده

، های مختلف اجتماعی، اقتصادی، کشاورزیز سیستمهایی با اطالعات غیرقطعی است. هریک اتحلیل ریاضی سیستم
کنند. با توجه به میزان قطعیت موجود در مطالعه گذاری میها نامهای پژوهشی آنصنعتی یا زیستی را براساس زمینه

گذاری و نمایش سیستم استفاده نمود. سیستم خاکستری را بر اساس رنگ عناصر ها برای نامتوان از رنگها میسیستم
ها اشاره به میزان شفافیت اطالعات دارد. بر این اند. در نظریه کنترل اصوالً تیرگی رنگگذاری کردهوابسته به آن نام

 بندی کرد. دسته 7-46توان شفافیت اطالعات را در سه دسته به شرح جدول اساس می
 ها . انواع شفافیت اطالعات بر اساس رنگ0-06جدول   

 توضیح انواع ردیف
 ها و ساختار آن کامالً ناشناخته است.های مربوطه، روابط درونی میان آنداده سیستم سیاه 7
 شناخت افراد نسبت به آن و نیز اطالعات در مورد آن کامل است. سیستم سفید 2
 ها ناقص است(.شده هستند )اطالعات در مورد آننه کامالً ناشناخته و نه کامالً شناخته سیستم خاکستری 9

 های مختلف این سه نوع سیستم اشاره دارد. به مقایسه جنبه 2-46جدول       
 
 
 

 

 

 



  

 

 

 های خاکستریروش پژوهش نظریه سیستم ۶۸۵

س
 های سفید، خاکستری و سیاه. مقایسه سیستم2-06جدول 

 سیستم سیاه سیستم خاکستری سیستم سفید محورها ردیف
 کامالً ناشناخته شناخت ناقص کامالً مشخص شده میزان اطالعات 7
 یرهت خاکستری روشن ظاهر 2
 آشفتگی پیچیدگی نظم ویژگی 9
 جدید جایگزینی قدیمی با جدید قدیمی فرآیند 4
 بدون جواب جواب چندگانه فرد/مشخصجواب منحصربه نتیجه 5
 منفی انتقال مثبت شناسیروش 6
 افراط تساهل تسلسل گرایش 1

 

اجتماعی و علوم طبیعی است که در آن  های خاکستری و کاربردهای آن ایجاد پلی میان علومهدف نظریه سیستم     
یری گهای تصمیمشرو، پیوند این نظریه با روخاکستری به مفهوم اطالعات اندک، ناقص و عدم اطمینان است. ازاین

 تواند تا حدود زیادی پاسخگوی چالش کمبود اطالعات باشد. می
های خاکستری تحت عنوان برنامه در زمینه سیستم «جوالنگ دنگ»محقق چینی به نام  ، اولین مقاله7382در سال       

ای خاکستری هکنترل سیستم خاکستری که در مجله سیستم و کنترل منتشر شد. این مقاله نشان از پیدایش سیستم
های ارزشمند آغازگر این نظریه و پژوهشگران دیگر در طول عنوان یک موضوع مطالعاتی جدید دارد که با تالشبه

 شد.  ها حمایتسال
ای تردهطور گسسرعت رشد و گسترش یافت و بههای خاکستری بهدر مدت کوتاهی قریب به دو دهه، نظریه سیستم

توجهی نیز ابلکار گرفته شد و نتایج قسازی بهگیری، کنترل و بهینهبینی، تصمیمسازی، پیشها، مدلدر ارزیابی سیستم
نظور ما مسائل نیمه پیچیده و غیرقطعی از جایگاه باالیی برخوردار است و بهدلیل مواجهه بنظریه خاکستری بهارائه کرد. 

 در طول بیش از سی سال توسعهتوان از ریاضیات غیرخطی بهره برد. حل مسائل پیچیده در شرایط عدم قطعیت می
از  ظریه آنعلمی جدیدی شده است که ساختار ن های خاکستری، امروزه این نظریه تبدیل به شاخهنظریه سیستم

 تشکیل یافته است.  9-46اجزایی به شرح جدول 
 . اجزای روش نظریه خاکستری 4-06جدول 

 توضیح اجزا ردیف
 «عملیات جبری خاکستری، معادالت خاکستری، ماتریس خاکستری»مبتنی بر  توسعه نظری سیستم 7
 بندی خاکستریی خوشههابر پایه فضاهای امکان خاکستری و ارزیابی ارزیابی و تحلیل سیستم 2
 طور نوآورانهیابی به نتایج کاربردی بهمنظور دستهای ترکیبی خاکستری بهمدل سازیمدل 9
 GM(1,1)بینی سیستم حول مفهومپیش بینیپیش 4
 گیری چند شاخصه خاکستریهای تصمیمصورت مدلبه گیریتصمیم 5
 تریروشی بر پایه عملگرهای توالی خاکس کنترل 6
خروجی خاکستری، کنترل خاکستری و نظریه -های ورودیریزی خاکستری، تحلیلشامل برنامه سازیبهینه 1

 های خاکستریبازی



 

 

 ۶۸۶ مرجع پژوهش

وسیله یک عدد خاکستری و متغیرهای خاکستری تعریف شده بهعنوان اطالعات نادقیق ارائهسیستم خاکستری به
  شده است.شان دادهن 7-46شود. مفهوم یک سیستم خاکستری در شکل می

 
 

 

 

 . مفهوم یک سیستم خاکستری0-06شکل 

)x(و G)x(با دو نماد Xاز مجموعه مرجع  Gمجموعه مرجع باشد. آنگاه مجموعه خاکستری Xفرض کنیم      
G

 
 شود:صورت زیر تعریف میبه

]1,0[x:)x(

]1,0[x:)x(

G

G


 

)x()x(که در آن 
GG   وXx  وRX  .است)x(G و)x(

G
  به ترتیب حد باال و حد پایین از تابع عضویت

G که داشته باشیم:باشند. هنگامیمی)x()x(
GG  ،آنگاه مجموعه خاکستریG شود. ل میبه مجموعه فازی تبدی

های فازی و انعطاف آن در مواجه با مسائل فازی است دهنده شمول نظریه سیستم خاکستری به حالتاین قابلیت نشان
؛ لیو، یانگ، ژی و فورست، 2177؛ لیو و لین، 2116؛ لیو و لین، 2174ب؛ لی و لین،  7382الف؛ دنگ، 7382)دنگ، 
 . 7(2179؛ وو، 2172؛ یانگ و جان، 2176

 
 . اعداد و عملگرهای خاکستری06-2

گیرد مشخص است. در ای که در آن قرار میعدد خاکستری عددی است که مقدار دقیق آن معلوم نیست اما محدوده
. کندای از اعداد اتخاذ میحقیقت، عدد خاکستری عددی غیرقطعی است که مقدار ممکن خود را از یک بازه یا مجموعه

 شوند. خاکستری معرفی میدر ادامه انواع مختلف اعداد 
صنننورت : اعداد خاکسنننتری با کران پایین اما بدون کران باال که به. اعدداد خداکسددتری بدا کران پایین06-2-0

[ , )G a¥ )یا  ؤخ )G aشود که نشنان داده می ؤa  نمایش کران پایین عدد خاکستریGاست که مقدار ثابتی  ؤ
د. تر از صفر باشاسنت. برای مثال، وزن درخت زنده عدد خاکستری با کران پایین است؛ زیرا وزن درخت باید بزرگ

رخت بکار را برای نمایش وزن د ؤGدسننتیابی نیسننت. اگر نمادهرچند، مقدار دقیق وزن آن با وسننایل معمول قابل
,0]بریم، خواهیم داشت: )G¥  .ؤخ

                                                           
1. Deng (1982); Li and Lin (2014); Liu and Lin (2006); Liu, Yang, Xie and Forrest (2016); Yang and John 
(2012); Wu (2013)  

 سیستم خاکستری

 اطالعات سفید

ریاعداد خاکست  

 اطالعات سیاه

 ورودی

 

 متغیرهای خاکستری

 خروجی

 

 

 متغیرهای خاکستری



  

 

 

 های خاکستریروش پژوهش نظریه سیستم ۶۸7

س
)صورت عدد خاکستری با کران باال به . عدد خاکستری با کران باال:06-2-2 )G aیا ؤ( , ]G a¥ نوشته  ؤخ-

گذاری، و مقدار ثابتی است. برای مثال، برای بودجه سرمایه ؤGبیانگر کران باالی عدد خاکستری  aشود که می
  مصرف وجود دارد.ای قابلاغلب یک کران باال برای مقدار ماکزیمم هزینه

شود ای نامیده میعدد خاکستری بازه aو پایین  aعدد خاکستری با دو کران باال  ای:. اعداد خاکستری بازه06-2-4

]صورتو به , ]G a aخ  کیلوگرم است.  25تا  21دهند. برای مثال، وزن یک بسته پستی بین نشان می ؤ

)وقتی وسفید:. اعداد سیاه06-2-0 , )G¥ ا د، آن رباشد، بدین معنی که حد باال و پایین وجود نداشته باش ؤخ-¥

]نامند، وقتی عدد سیاه می , ]G a aخ  شود.باشد عدد سفید نامیده می a=aو ؤ
اگر دو عدد خاکستری

1 [ ]
1 1

G a ,a= وؤ
2 [ ]

2 2
G a ,a= با فرضؤ

1 1
a <a و

 2 2
a <a ،توان مفاهیم مربوط میباشند

 صورت زیر بیان کرد: ای بهبه روابط بین اعداد خاکستری را برای اعداد خاکستری بازه
الف( مجموع دو عدد خاکستری 

1 2 1 2 1 2[ , ]G G a a a a+            ؤ+ؤخ+

22 ب( قرینه عدد خاکستری 2[ , ]G a a- ؤ خ - -              
 ج( تفاضل دو عدد خاکستری

1 2 1 2 1 2 1 2( ) [ , ]G G G G a a a a-                                                   ؤ-ؤ=ؤ+-ؤخ-

aa,aa,aa,aamax(),aa,aa,aa,aa[min(GG[(ضرب دو عدد خاکسترید( حاصل 212121212121212121  

,ه( وارون عدد خاکستری 0, 0, . 0a a a a¹ ¹ >1 1 1
[ , ]G
a a

خ-  ؤ
1 1 1

[ , ]G
a a

خ- ؤ , 0, 0, . 0a a a a¹ ¹ <
 

1عدد خاکستریو( تقسیم دو  1 1 11 1 1 1
1 2 1 1

2 2 2 2 22 2 2 2 2

1 1
[ , ] [ , ] [min( , , , ),max( , , , )]

a a a aa a a a
G G a a

a a a a aa a a a a
=      ؤ¸ؤخ´

یک عدد حقیقی مثبت باشد، ضرب عددی آن در  kضرب عدد اسکالر حقیقی در عدد خاکستری: اگر ز( حاصل

0k],ak,ak[Gkصورت زیر خواهد بود: به Gمجموعه خاکستری    [ , , ], 0k G ka ka k×ؤ = < 

0k],a,a[Gصورتبه Gام عدد خاکستری kدد حقیقی مثبت باشد، توانیک ع kح( اگر kkk  .خواهد بود 

اگر ط( 11 1,G a a  و 22 2,G a a  1دو عدد خاکستری باشند، فاصله اقلیدسی بین دو عدد خاکستریG

عبارت است از 2Gو     2 2

1 21 2 1 2

1
,

2
d G G a a a a                .                                                                                      

)Lرا با نمادGطول عدد خاکستری ی( )Gصورتنشان داده و به ؤL( )G a a-  شود.تعریف می ؤ=
 
 



 

 

 ۶۸۴ مرجع پژوهش

 . ترتیب اعداد خاکستری06-4
گیری میان دو عدد، چه در حالت قطعی، فازی و یا خاکستری آن است که بتوان مقایسه نسبی میان آن دو الزمه تصمیم

دهای ریاضی تر بودن دو عدد از هم طبق قواعد و قرارداتر یا بزرگهای قطعی، مقایسه کوچکانجام داد. در حالت
اند رفتهگهای کالسیک متعددی نیز به این منظور شکلهای احتمالی است. روشدور از پیچیدگیموجود، امری ساده و به

گیری در شرایط چندهدفه، چندمعیاره و یا چندشاخصه دارند. اما در دنیای که اکثر آنان سعی در حل مسائل تصمیم
توانست صحت مدل و نتایج فی، دیگر استفاده از اعداد قطعی و کمی نمیهای کیواقعی و باوجود معیارها و شاخص

ز در وسفید از ابتدا نیهای باینری و صفر و یک و یا سیاهحاصل از آن را تائید کند. شاید تصمیم به خروج از حالت
ل این روش و ازآن و با تکمیبه واقعیت پیوست. پس 7365ذهن آدمی بوده است، که با ظهور منطق فازی در سال 

رفت، گیری در شرایط عدم قطعیت فازی صورت پذیصورت بنیادی و کاربردی در زمینه تصمیمتحقیقات بسیاری که به
ل آن دنباگیری روش خاکستری و بهازپیش بر محبوبیت روش فازی افزوده شد. اما مواردی که باعث شکلبیش

های فازی و دیگری عدم نیاز گردید، شمول آن بر مجموعه گیری مبتنی بر اعداد و روابط خاکستریهای تصمیمروش
ها و یا معیارها زیاد بوده و عمالً تعداد آن به تشکیل ماتریس مقایسات زوجی )باألخص در مواقعی که تعداد شاخص

ی یرگگیری این روش تصمیمباشد. اما پرفسور دنگ یکی از دالیل مهم در شکلمقایسات بسیار زیاد خواهد بود( می
مقایسه و قضاوت در خصوص ترتیب یا به ترین جواب ممکن عنوان کرده است. را تالش در جهت رسیدن به بهینه

رتیب تپذیرد. سادگی و سهولت مقایسه اعداد قطعی صورت نمیعبارت بهتر بزرگی و کوچکی اعداد خاکستری به
 گیری بسیار مهم است. اعداد خاکستری در حل مسائل تصمیم

 

 جه امکان خاکستری. در06-0
11اگر دو عدد خاکستری  1[ , ]G a a= 22و  ؤ 2[ , ]G a a= 1با فرض  ؤ 1a a< 2و 2a a< ی مفروض باشند، درجه

21کهامکان خاکستری این GG  صورت زیر تعریف نمود: توان بهرا می 
21

1 2

max(0, max(0, )
{ }

L a a
P G G

L

*

*

- -=  ؤ£ؤ

1صورت به Lکه در رابطه اخیر  2( ) ( )L L G L G
* = ؤ + )1شود. منظور ازمحاسبه می ؤ )L Gطول عدد خاکستری  ؤ

1G11صورت است که به ؤ 1( )L G a a- 22 و ؤ= 2( )L G a a-  شود.تعریف می ؤ=
 نسبت به هم چهار حالت زیر را خواهیم داشت: 2Gو1Gبا توجه به وضعیت اعداد خاکستری

1الف( اگر 2a a= 1و 2a a= 1توان گفتباشد، میG2برابر باG21صورتاست که آن را به GG   نشان
GG{P{5.0دهیم. در این صورت داریم: می 21  

12ب( اگر aa  2توان گفتباشد، آنگاه میG1تر ازبزرگG 21صورتاست که آن را به GG   نمایش
GG{P{1دهیم. در این صورت داریم:می 21  

 
12ج( اگر  aa  2توان گفت باشد، آنگاه میG 1تر از کوچکG 12صورت است که آن را به GG   نمایش

GG{P{0دهیم. در این صورت داریم:می 21  
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GG{P{5.0های مشترک( باشند آنگاه اگر تفکیک )دارای بخشغیرقابل 2Gو  1Gد( اگر  21   ،باشد

GG{P{5.0است و اگر  1Gتر از بزرگ 2Gتوان گفت می 21  2توان گفت باشد میG تر ازکوچک
1G .است 

 

 . ماتریس تصمیم خاکستری06-5
سائل ها است. معموالً مشود که اساس و پایه این روشها استفاده میاز ماتریس گیریهای تصمیمدر بسیاری از تکنیک

 وند.شگیری تعریف میماتریس تحت عنوان ماتریس تصمیم طور رسمی در قالبگیری چند شاخصه بهتصمیم

nC K 2C 
1C شاخص 
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1nr K 12r 
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1A 
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 گیری. ماتریس تصمیم2-06شکل 

در شکل باال
1 1{ , ,..., }mA A A A=مجموعه متناهی اقدامات و

1 1{ , ,..., }nC C C C= .مجموعه معیارهای مسئله است
ijعنصر

r  ماتریس امتیاز یا عملکرد گزینهi  ام نسبت به شاخص یا معیارj دهد. اصواًل بیان نظرات ام را نشان می
صورت اعداد قطعی و هنی عدم قطعیت بسیاری را به همراه دارد که بیان آن بههای ذگیرنده در قالب قضاوتتصمیم

گیرنده را به شکل اعداد خاکستری عنوان های تصمیمتوان قضاوتسازد. در این حالت میمعین را بسیار دشوار می
ا ری بیان شوند، بای از اعداد خاکستنمود. زمانی که مقادیر اولویت هر گزینه نسبت به هر شاخص برحسب مجموعه

صورت زیر گیری بهگیری چند شاخصه خاکستری مواجه خواهیم بود. در این حالت ماتریس تصمیمیک مسئله تصمیم
 خواهد بود.
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 گیری خاکستری. ماتریس تصمیم4-06شکل 
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 های خاکستری نظریه سیستم . کاربردهای06-6
تغیرهای سیستم بینی رفتار آینده متواند برای پیشهای خاکستری میبینیمدل پیشبینی خاکستری: . مدل پیش06-6-0

بینی خاکستری های مختلف پیشتوان مدلایط کاربردی، میبر اساس شر های کوچک استفاده شود.با نمونه
های های مورداستفاده در نظریه سیستماغلب مدل نمایی را استفاده کرد.  GM(1,1)و GM(1,1)،GM(0,N)مانند

 است.  GM(1,1)هابینی دنبالهخاکستری برای پیش
ع که آیا موضومدتًا برای بررسی اینبندی خاکستری عمدل ارزیابی خوشهبندی خاکستری: . مدل خوشه06-6-2

ورت متفاوتی صتواند بهکه مینحویشود بهشده متعلق هستند یا خیر، استفاده میمشاهدات به طبقات از پیش تعیین
بر  بندی خاکستریبندی با وزن ثابت، مدل خوشهبندی خاکستری با وزن متغیر، مدل خوشهمدل خوشه بررسی شوند.

طه مرکزی بندی خاکستری بر اساس توابع سفیدکننده مثلثی نقنده مثلثی نقطه انتهایی و مدل خوشهاساس توابع سفیدکن
 باشند.بندی خاکستری معمول بر اساس توابع وزنی سفیدکننده میهای ارزیابی خوشهو نقطه انتهایی، مدل

عوامل  وامل درگیر هستند و ایندر مطالعه یک سیستم پیچیده، بسیاری از عوتحلیل خاکستری: تجزیه . مدل06-6-4
ها فراهم تحلیل وقوع خاکستری روش جدیدی را برای تحلیل سیستم کند.ها را تعیین میمتقابل است که رفتار آن

 که دیگر عوامل تأثیر کمتری بر توسعه سیستم خواهند داشت.کند که عوامل اولیه تأثیرگذار بوده، درحالیمی
نظریه بازی یکی از موضوعات جذاب برای محققین جهت انجام تحقیقات و  نظریه بازی خاکستری:. 06-6-0

یک فرض مهم در نظریه بازی متعارف این است  هایی است که از جنبه کاربردی دارای اهمیت زیادی است.پژوهش
ازی ی بهااند؛ اما همواره وجود اطالعات ناکافی و نامحسوس و پیچیده در محیطصورت قطعی فرض شدهکه نتایج به

که بر اساس  پردازدها میکند. این مطالعه به ترکیبی از سیستم خاکستری با نظریه بازیمدل عدم قطعیت را تعیین می
تر و های پیچیدهتواند در محیطنتیجه این کار نظریه بازی کالسیک با استفاده از اطالعات نامعلوم خاکستری می

 تر استفاده شود.نامطمئن
 صورت زیر است:ریزی خطی بهشکل کلی مسئله برنامهریزی خاکستری: . برنامه06-6-5

    (maximize )minimize 
               Subject to 

                               
                            

      
  

صورت عدد خاکستری تعریف شوند. حال فرض کنید پارامترهای مسئله به
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 کهطوریبه
 

 
 

 آنگاه خواهیم داشت:
         

 
                                                

بردار هزینه خاکستری، شود.ارامترهای خاکستری نامیده میریزی با پکه مسئله فوق یک مسئله برنامه
ریزی خطی با پارامترهای بردار تصمیم برنامه بردار محدودیت منابع خاکستری و ماتریس مصرف خاکستری

؛ لیو و 2174ب؛ لی و لین،  7382الف؛ دنگ، 7382)دنگ، یک بردار خاکستری استX  خاکستری است. در حقیقت
 .(2179؛ وو، 2172؛ یانگ و جان، 2176؛ لیو، یانگ، ژی و فورست، 2177و و لین، ؛ لی2116لین، 
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 های فازی هدف کلی: آشنایی با نظریه مجموعه

 اهداف یادگیری
  ای فازی های نظریه مجموعهآشنایی با مفاهیم پایه 

 آشنایی با مجموعه، اعداد و عملگرهای فازی 

 آشنایی با مسائل عدم قطعیت 
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 ۶۵۸ مرجع پژوهش

 مقدمه
روش فازی یکی از مسیرهای پژوهشی مبتنی بر ریاضی است. در این فصل به معرفی این روش و چگونگی استفاده 

 از آن پرداخته خواهد شد. 
 

 های فازی . مفهوم نظریه مجموعه01-0
توان به تغییرات در ارتباط با مفهوم عدم قطعیت اشاره کرد. این ازجمله تغییرات قرن نوزدهم در علوم و ریاضیات می

در علوم را « عدم قطعیت»دیدگاه کالسیک به دیدگاه جدید همراه بود. دیدگاه کالسیک  تغییر با یک گذر تدریجی از
کرد. اما دیدگاه جدید به این باور رسید که علوم مختلف نست و برای جلوگیری از آن تالش میدانامطلوب می

دقیق، »ها و برای صورتباید برای قطعیت در تمامتوانند مانع از عدم قطعیت شوند. طبق دیدگاه کالسیک، علوم نمی
عنوان مبحث ه، ب«دقیق، مبهم و ناسازگار بودننا»یا « عدم قطعیت»تالش کنند. با این توضیح « اختصاصی و سازگار بودن
ها در علوم موردتوجه قرار عنوان یکی از ضرورتبه« عدم قطعیت»شد. اما با دیدگاه جدید غیرعلمی در نظرگرفته می

 عنوان یک مزیت شناخته شد. ناپذیر نبود و بهمشکلی اجتناب« عدم قطعیت»گرفت. با این رویکرد 
هر  های کلیدیارتباط بین ویژگی»شود. این هدف با دنبال می« حداکثر سودمندی»، رسیدن به در ساخت یک مدل     
یژگی کند. متأسفانه ارتباط بین این سه وربط پیدا می« پیچیدگی، اعتبار و عدم قطعیت»ها و توجه به در سیستم« مدل

 حداکثر کردن سودمندی مدل»نقش محوری در هر تالش برای « عدم قطعیت»طور کامل مشخص نشده است. به
 ای نامطلوب همراه است اما با توجه به ارتباطتنهایی اغلب با نتیجهبه« عدم قطعیت»که دارد. اگرچه هنگامی« هاسیستم

هایی ایجاد روش «هاسازی سیستممدل»شود. چالش اصلی در ها بسیار باارزش میسیستم های مدلآن با سایر ویژگی
نوان عبه« عدم قطعیت»سازی است. برای هر مسئله مدل« ای از عدم قطعیت مجازسطح بهینه»خمین برای رسیدن یا ت

 ها معاوضه شود. با استفاده ازتواند برای موفقیت با دو ویژگی دیگر مدلسازی، میموضوعی بسیار مهم در کار  مدل
 یافت. ه هدف ساخت دستبا توجه ب« حداکثر سودمندی»ها به توان در ساخت مدلاین معاوضه می

ریه تعدادی نظ»در مرحله دوم گذر از دیدگاه کالسیک به دیدگاه جدید، منجر به پیدایش « عدم قطعیت»توجه به       
یه نظر»اشاره کرد که با « های فازی، امکان و ترکیب شواهدمجموعه»های ازجمله نظریه« جدید مبتنی بر عدم قطعیت

اشاره های موردتوسط هر یک از نظریه« عدم قطعیت»تفاوت داشتند. با توجه بررسی « مانشده احتمال تا آن زشناخته
قش در ترین نها با مهموجود دارد. یکی از نظریه« عدم قطعیت»توان نتیجه گرفت که انواع مستقلی از طور مجزا، میبه

 بود. « های فازینظریه مجموعه»سیر تکاملی مفهوم جدید عدم قطعیت 
ترین عنوان یکی از خالقدر اواخر قرن نوزدهم با کار جرج کانتور به«  هانظرینه مجموعنه»وسنننعنه رسنننمی ت     

ه یا متعلق ب« هر عنصر»از نوع قطعی و با تعیین این امر بود که « های شنمارگرمجموعه»ریاضنیدانان تاریخ آغاز شند. 
هایی که عضننو نیسننتند یک خط و آن یک مجموعه هسننت و یا نیسننت. در اینجا بین عناصننر عضننو یک مجموعه

است  شود. این درحالیخوبی و روشنی تعریف میشود. محدوده این مجموعه ثابت بوده و بهکننده ترسیم میتفکیک
« هریتیج وبستر و»های لغت ازجمله طبق تعریف فرهنگ ، فازی هستند.«ویژگی قطعی بودن»که امور واقعی بیشنتر از 
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در معنا و مفهوم ارتباط « هافازی، مبهم، مشنننکوک، نامعین، نادقیق و قیود آن»وره، کلمنات و نیز رایج در زبنان محنا

 نزدیکی به هم دارند.
های جدی بین منطقیون و ریاضننیدانان شننده اسننت. یک جامانده از یونان باسننتان منجر به ایجاد چالشتناقض به     

ارید و توده همچنان باقی اسننت. دانه دیگری بردارید و این های شننن را درنظر بگیرید. یک دانه شننن بردتوده از دانه
دانه باقی ماند، چه که یکآخر. وقتیماند، سنپس نه، هشت و الیدانه شنن باقی می 71فرایند را تکرار نمایید. درنهایت

وده از ند، آیا تماشود و چیزی باقی نمیکه آخرین دانه برداشته میآید. آیا هنوز یک توده است؟ وقتیبر سنر توده می
های شننن بزرگتر یا شننود. اگر تعداد دانهانتخاب می nایسننتد؟ در مورد توده یک عدد طبیعی معین توده بودن بازمی

دهند؟ دانه شن دیگر، یک توده را تشکیل نمی -7nدهند. حال آیاهای شن تشکیل یک توده میباشند، دانه nمسناوی 
کند که مفهوم یا بیشننتر؟ عقل سننلیم حکم می 7111111یا  7111، 711؟ شننودانتخاب می nعالوه برآن چگونه عدد 

عمیم عنوان تتوده، مبهم اسننت. بنابراین به ابزاری نیاز اسننت که بتواند با ابهام مواجه شننود. مفهوم مجموعه فازی، به
 کند. ، چنین ابزاری را ارائه می«های کانتورمجموعه»

ای به نام در مقاله 7365استاد ایرانی دانشگاه برکلی درسال « زادهفسور لطفیپرو»مفهوم فازی نخستین بارتوسط      
« های فازیمجموعه»های جدیدی به نام مجموعه« زادهپروفسور لطفی»در این نظریه مطرح شد. « های فازیمجموعه»

ای فازی مرزهای دقیقی هنیست. مجموعه« عدم قطعیت»تنها نماینده « نظریه احتمال»را معرفی کرد و نشان داد که 
صورت که هر یک از اشیاء  این ها برحسب درجه عضویت است. بهندارند و عضویت یک شیء در این مجموعه

تواند می 9/1با درجه عضویت  71مثال عدد عنوانمشخصی عضو یک مجموعه فازی شوند. به ممکن است با یک درجه
 شود. 2فازی شماره  عضو مجموعه 1/ 5عضویت  و با درجه 7عضو مجموعه فازی شماره 

       
 های فازی. کاربرد نظریه مجموعه01-2

کوچکی، بزرگی، ارزانی، گرانی، جوانی، »ها و مفاهیم نادقیق همچون های کالسیک در بیان کمیتناتوانی مجموعه
 «های فازیظریه مجموعهن»است که در هر سیستم دارای معنی خاص هستند. این امر باعث شد تا « پیری و امثال آن

یم و وتحلیل این قبیل مفاهبندی و تجزیهموردتوجه جدی قرار گیرد. این نظریه یک قالب جدید ریاضی برای صورت
 «های معمولینظریه مجموعه»یک تعمیم و گسترش طبیعی برای « های فازینظریه مجموعه»ها است. درواقع ویژگی

عضویت یک عنصر به مجموعه قطعی « های معمولینظریه مجموعه»ها است. در و منطبق با زبان و فهم طبیعی انسان
که دقیقاً مشخص  Xعبارت است از عناصری از  Xاز Aیک مجموعه مرجع باشد. زیرمجموعه  Xاست. فرض کنید 

 توان با استفاده از مفهوم تابع مشخصه بیان کرد.را می Aشده باشند. زیرمجموعه 
برخالف منطق « است Aعضو  xء شی» ء مربوط به آن باشد، آنگاه گزارهیک شی x فازی و یک مجموعه Aاگر      

 هایدو ارزشی ارسطویی لزومًا صحیح و یا ناصحیح نیست؛ اما گزاره فوق ممکن است تنها برای تعدادی از درجه
با درجه عضویت  xء شی»توان گفت که گزاره ثال میمعنوان، صحیح باشد. به«است Aواقعاً یک عضوxعضویتی که»
های های فازی به همراه درجه درستی گزارهصحیح است. معموالً درجه عضویت اشیا در مجموعه« است Aعضو  1/1
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به ترتیب عدم عضویت « 7و  1»های بازه مذکور یعنی شوند. کرانارائه می «صفر و یک»وسیله اعدادی در بازه مربوطه به
های مربوطه را نشان یا عضویت کامل یک شی در یک مجموعه فازی مشخص به همراه نادرستی و یا درستی گزارهو 
های های فازی در ارائه یک گذر تدریجی از عضویت به عدم عضویت و بالعکس دارای مزیتدهند. توانایی مجموعهمی

وسیله هتواند بشود بلکه میسنجش ابهامات مهیا نمیوسیله یک ارائه قوی و مناسب از بسیاری است. این امر تنها به
ز وهوای امروآب»جای توصیف های طبیعی نیز باشد. برای نمونه بهیک ارائه مناسب از مفاهیم مبهم موجود در زبان

« ابیهوای آفت»که عبارت باوجود این«. امروز هوا آفتابی است»توان گفت ، می«برحسب درصد دقیقی از پوشش ابر
رای توان دقیقاً برا نمی« هوای آفتابی»هم است ولی استفاده از آن اغلب مفیدتر است. درواقع عبارات مبهم مانند مب

صورت کامالً دلخواه انتخاب کرد. توان آن را بهاستفاده کرد. البته از طرفی هم نمی« صفر درصد ابری»پوشش 
ش ابری ده توان پوشتوان گفت هوا آفتابی است ولی مینمیکه پوشش ابری هشتاد درصد باشد، مثال هنگامیعنوانبه

هوای آفتابی در نظر گرفت. در این حاالت نکته مهم چگونگی تعیین مرز بین عضویت عنوان یکیا بیست درصد را به
در نظر گرفتن پوشش ابری »تواند فازی مشخص است. برای نمونه یک نظریه می و عدم عضویت در این مجموعه

بری آیا پوشش ا»شود که باشد. با توجه به نظریه مورداشاره این سؤال مطرح می« عنوان هوای آفتابیکمتر بهو  25%
عنوان توان بهرا هم می %26باید گفت که پوشش ابری در پاسخ «. عنوان هوای آفتابی در نظر گرفتتوان بهرا نمی 26%

تواند بین هوای آفتابی و غیرآفتابی تمایز ایجاد کند؛ تی میسخپوشش ابری به %7هوای آفتابی در نظر گرفت، زیرا 
شده هر مقدار پوشش ابری که از پوشش ابری در نظر گرفته»صورت اضافه کرد که توان قیدی به این بنابراین می

ز ستفاده ابا ا«. عنوان هوای آفتابی در نظر گرفته خواهد شدتر باشد، بهبیش %7و کمتر،  %25عنوان هوای آفتابی به
عنوان هوای آفتابی در نظر گرفت. برای حل این مشکل، عبارت هوای های ابری را بهپوشش توان همهتعریف فوق می

های ه پوششاند بشدهعنوان هوای آفتابی در نظر گرفتههای ابری که بهوسیله چندین گذر تدریجی از پوششآفتابی به
های کند. این درواقع مفهوم اصلی مجموعهاند، یک ابهام ایجاد مینظر گرفته نشدهعنوان هوای غیر آفتابی در ابری که به

 همجموع»کند. های کالسیک و یا قطعی ایجاد میعنوان یک مفهوم ساده است که در اصل تعمیمی از مجموعهفازی به
 کند. تقسیم می 7-41ای است که اشیای مجموعه مرجع را به دو گروه مجزا به شرح جدول مجموعه« قطعی

 . دو گروه ایجادشده از مجموعه قطعی 0-01جدول 
 توضیح گروه ردیف

 اشیایی که حتماً متعلق به مجموعه هستند. اعضا 7
 اشیایی که حتماً متعلق به مجموعه نیستند. غیر اعضا 2

دی که بنمفاهیم دستهوجود بسیاری از یک تمایز مشخص بین اشیای عضو و اشیای غیر عضو وجود دارد. بااین     
افراد »توان به مجموعه شوند دارای ویژگی مورداشاره نیستند. برای نمونه میها به کارگرفته میدر توصیف مجموعه

اشاره  «تر از یک و یا روزهای آفتابیهای بسیار مسری، اعدادی بسیار بزرگقیمت، بیماریهای گرانقدبلند، ماشین
ای که گذر تدریجی از عضویت گونهها دارای مرزهای مبهمی هستند بهاین مجموعه گونه که مشخص استکرد. همان

صورت ریاضی تعریف شود. برای این تواند بهفازی می کنند. یک مجموعهبه عدم عضویت و بالعکس را تسهیل می
« وعه فازیدرجه عضویت آن عضو در مجم»کننده از منظور به هریک از اعضای مجموعه مرجع یک مقدار مشخص
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 شده توسطشود. این درجه عضویت با درجه شباهت و یا سازگاری هر یک از اعضا با مفهوم بیاناختصاص داده می

توانند دارای درجه عضویت متفاوتی باشند. فازی می فازی متناسب است. بنابراین اعضای یک مجموعه مجموعه
ارائه « 7و  1» اغلب موارد توسط یک عدد حقیقی از بازههای عضویت در گونه که قبالً گفته شد این درجههمان

 درجه %1کند، ممکن است به پوشش ابری رو یک مجموعه فازی که مفهوم هوای آفتابی را ارائه میشوند. ازاینمی
و همچنین به پوشش  4/1عضویت  درجه %91، به پوشش ابری 8/1عضویت  درجه %21، به پوشش ابری 7عضویت 

های ابری کنند که هر یک از پوششها به میزانی اشاره میعضویت صفر را اختصاص دهد. این درجه درجه %15ابری 
ی پذیری معنایی را در قالب یک عبارت زبانتوانند مفهوم کیفی هوای آفتابی را تخمین بزنند و خود مجموعه انعطافمی

های فازی به ترتیب توسط ت کامل در مجموعهکه عضویت کامل و عدم عضویکند. با توجه به اینسازی میمدل
عنوان نمونه محدودشده قطعی را به توان مفهوم یک مجموعهشود بنابراین مینشان داده می 1و  7های عضویت درجه

 عضویت مجاز هستند. تر یک مجموعه فازی در نظر گرفت که تنها این دو درجهاز مفهوم جامع
      
 های فازیجموعه. نمادها در نظریه م01-4

شود نامیده می« مجموعه تهی»بدون هرگونه عضو  شود. مجموعهبرای نشان دادن مجموعه مرجع استفاده می Xاز نماد
شود ده میاستفاx  A است از Aعضو و یا عنصر مجموعه  xء شود. برای اینکه نشان دهیم شینشان داده می و با

 استفاده خواهد شد. x  Aنباشد از  Aعضوی از xو اگر
ودن توان عضو بودن و یا نبوسیله تابع مشخصه میشود. بهوسنیله یک تابع مشنخصنه تعریف مییک مجموعه به     

باشنند، تابع مشننخصننه هر یک مجموعه مرجع دلخواه  Xفرض کنید مرجع را تعیین کرد.  هر یک از عناصننر مجموعه
X ،}{   X  0از  Aزیرمجموعه معمولی 

A
1 ,    شود: صورت زیر تعریف میبه :

                       








A    :      

A     :       

0
A

x

x
x

1
)(   

Xx، )(xبا توجه به تعریف فوق، برای هر     
A

 توان درواقع مید گرفت. را خواه 7یا  1تنها یکی از مقادیر
}به عناصر مجموعه Xمرجع  گفت که تابع مشخصه نگاشتی از عناصر مجموعه , }0 اگر  x  Xاست. به ازای هر  1

A (x) X است و اگر Aعضو x، آنگاه =1
A (x) X  نیست. Aعضو x، آنگاه 0=

اگر برد تابع      
A

 توسننعه دهیم، تابعی خواهیم داشننت که به هر  ]1 ,7[به بازه  }1 ,7{را از مجموعه دو عضننوی
دیگر یک مجموعه معمولی نیست بلکه چیزی است A دهد. اکنون نسبت می ] 1 ,7[، عددی را در بازة Xاز xعضنو

 دیگر تابع مشنخصهعبارتبهاسنت.   Xزیرمجموعه فازی از  Aتر، طور دقیقنامند. بهمجموعه فازی می که آن را یک
دهد؛ بنابراین بین اشیای یک مجموعه قطعی به هر یک از اعضنای مجموعه مرجع مقدار صفر و یا یک اختصاص می

ای تعمیم داد که به هریک گونهتوان بهعضو و غیرعضو یک مجموعه قطعی تمایز آشکاری وجود دارد. این تابع را می
از عناصنر مجموعه مرجع یک مقدار در یک بازه مشخص اختصاص داد که این مقدار، درجه عضویت هر یک از این 

وسیله آن ای که بهشده را تابع عضویت و مجموعهدهد. این تابع تعمیم دادهعناصنر در مجموعه موردنظر را نشنان می
وسیله یک عدد حقیقی از شنود. اغلب درجه عضنویت هر یک از اعضنا بهعه فازی نامیده میشنود، مجموتعریف می
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0]   بازه که همیشه یک  Xشنود. در این مورد هر تابع عضنویت نگاشتی از عناصر مجموعه مرجعمشنخص می [1 ,
0]   قطعی است به اعداد حقیقی بازه  مجموعه  است. [1 ,

های مختلفی رایج اسنننت. روش متداول برای توصنننیف یک برای نشنننان دادن ینک زیرمجموعنه فنازی روش     

)})(({صنننورت های مرتب بهای از زوجصنننورت مجموعهزیرمجموعه فازی به
~

~ X  ;  , A
A

 xxx باشننند. می
سننته صننورت گسننیک مجموعه متناهی یا نامتناهی به Xکه هنگامی 

n
xx ,  ...,   

1
Aباشنند، یک زیرمجموعة فازی

~

 صنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننورت بننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننه
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عالمت تقسیم نبوده و      نماد همچنین .ست نه جمع جبریدر رابطه فوق منظور از عالمت جمع، اجتماع ا     

~)(نشانگر آن است که عدد باالیی x
A

 درجه عضویت عنصر پایینی ،x که است. هنگامیx  یک مجموعه پیوسته باشد

از نماد 
x

x

X

)(~ ~
AA


  شود که در آن منظور از عالمتاستفاده می .اجتماع است ، 

},,{برای منثننال فنرض کنننینند    X 621  , ...   یننک زینرمجموعننه فننازیA
صنننورت توان بننهرا می Xاز   ~
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50 //~
A صورت و یا به  A )()()(

~
50514503 / ,  ,  ,  , / ,   .معرفی کرد 

                                                                                                
 

                                                                
 
 
 

 
A. نمودارتابع عضویت مجموعه فازی0-01شکل 

~ 
  

شود. از تعریف می فرد توسط یک تابع عضویت مشخصصورت کامل و منحصربههر مجموعه فازی به      
تنها های طبیعی استفاده کرد که ارائه این مفاهیم نهمفاهیم مبهم موجود در زبان توان برای ارائههای فازی میمجموعه

ا توسط وهومثال اگر مفهوم دمای باال در زمینه آبعنوانها نیز وابسته است. بهبه مفهوم بلکه به زمینه استفاده از آن
فازی دیگری ارائه شود که این  باید توسط یک مجموعهای ف ارائه شود، در زمینه راکتور هستهمجموعه فازی ال

۶    ۵    ۸    ۵    ۲    ۸  
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 های یکسان نیز ممکن استفازی الف بسیار متفاوت است. همچنین مفاهیم یکسان حتی در زمینه مجموعه با مجموعه

ازی چندین ویژگی مشترک دارند. های فوجود این مجموعههای فازی متفاوتی ارائه شوند. بااینتوسط مجموعه
شده است. هر نشان داده 2-41ها در شکل مجموعه فازی اشاره کرد که توابع عضویت آن 4توان بهمثال میعنوانبه

هایی بین کنند. باوجوداینکه تفاوترا ارائه می 2مجموعه فازی مفهوم کلی اعداد حقیقی نزدیک به عدد  4یک از این
iAای که هرگونهها یافت بههایی نیز بین آنتوان شباهتود دارد ولی میمجموعه فازی وج 4این (i N )4 دارای

 است.  2-41هایی به شرح جدول ویژگی
 مجموعه فازی 0های بین . شباهت2-01جدول 

 ها شباهت ردیف
7 

iA ( ) 2 xو به ازای هر =1  2 توان گفتیمiA (x) <  است. 1
2 

 iA با توجه بهx  2= دیگر به ازای هرعبارتمتقارن است بهx R توان گفت میi iA ( x) A ( x)2 + 2 - =. 
9 

 iA (x) تفاضل  با افزایش مقدار| x  کندبه صفر کاهش پیدا می 7صورت یکنواخت از به  - 2|

شده ضروری هستند و هر مجموعه فازی جدیدی که بخواهد سه ویژگی فوق برای ارائه مناسب مفهوم مشخص      
فازی فوق  مجموعه 4ری بین های دیگهای فوق را داشته باشد. البته شباهتباید ویژگیمفهوم یکسانی را ارائه کند 

1]   مثال اعداد خارج از بازهعنوانوجود دارد. به , 3 مجموعه فازی محروم هستند زیرا  4نوعی از عضویت در این به [
کند بلکه درجه عضویت این اعداد صفر و یا مقدار بسیار ناچیزی است. این شباهت خود مفهوم را منعکس نمی

 شده از آن است.ده نسبی زمینه استفادهدهننشان

 
 « 2اعداد حقیقی نزدیک به عدد »های فازی هایی از توابع عضویت مربوط به مجموعه. نمونه2-01شکل 

وان از هر تفرض کنید که یک تابع عضویت دارای چندین شکل مختلف است، با توجه به کاربردهای مختلف می     
وجود کاربردهای بسیاری وجود دارند که به تفاوت در شکل نمودارها خیلی . بااینیک از این اشکال استفاده کرد

 4ین مثال از بعنوانترین شکل استفاده کرد. بهتوان از سادهگونه موارد برای راحتی کار میحساس نیستند. در این
A مجموعه فازی فوق  عضوی از مجموعه توابع  2تابع موجود در شکل  4ز ترین شکل است. هر یک ادارای ساده 1

 4ای از پارامترها وابسته است. ضابطه کلی مربوط به پارامتری هستند. یک تابع پارامتری تابعی است که به مجموعه
باید یک عضویت آن  دهنده عددی حقیقی است که درجهنشان r شده است کهنوع از توابع عضویت در زیر نشان داده

 .باشد
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سطح آموزشی به شرح  1توان با استفاده از مجموعه مرجع متناهی که شامل های فازی را میمثال مجموعهعنوانبه     
عریف کرد. با این ت« لیسانس و دکترادیپلم، لیسانس، فوقدبیرستان، فوق ورهعدم تحصیل، پایان دوره ابتدایی، پایان د»

کنند سه مفهوم افراد با تحصیالت ها سعی میتوان سه مجموعه فازی ایجاد کرد که این مجموعهمجموعه مرجع می
فازی در شکل  هاین سه مجموعپایین، افراد با تحصیالت باال، افراد با تحصیالت خیلی باال را ارائه کنند. توابع عضویت 

توان گفت فردی با مدرک لیسانس می 9-41شده است. با توجه به شکل نشان داده □ ،•، ∘به ترتیب با نمادهای  41-9
 8/1ویت عض افراد با تحصیالت باال درجهفازی  عضو مجموعه فازی افراد با تحصیالت پایین  نیست ولی در مجموعه

 دارد. 5/1عضویت  با تحصیالت خیلی باال درجه و در مجموعه فازی افراد

 
 ( □( و افراد با تحصیالت خیلی باال )•(، افراد با تحصیالت باال )∘افراد با تحصیالت پایین )های فازی . مجموعه4-01شکل 

یل هایی از قبتوان تعریف کرد. هر متغیر فازی دارای حالتهای فازی، متغیرهای فازی را نیز میعالوه بر مجموعه      
د. شونفازی ارائه می ها توسط یک مجموعهبسیار کم، کم، متوسط، باال، بسیار باال است که هر یک از این حالت

T  دما در بازه 4مثال در شکل عنوانبه   T  1 2[ با یک متغیر کالسیک )غیر فازی(  5-41با یک متغیر فازی و در شکل  [ ,
باز های نیموسیله بازههای قطعی هستند که بههای موجود در این متغیر کالسیک، مجموعه. حالتشده استنشان داده

د؛ کننها را تسهیل میاند. اهمیت متغیرهای فازی در این است که گذرهای تدریجی بین حالتشدهاز راست تعریف
ی عیت هستند. به این معنی که برای دماهایبنابراین این متغیرها دارای یک قابلیت طبیعی در مشاهده و سنجش عدم قط

ن دماها فرد برای ایتوان تنها یک حالت منحصربههای خیلی کم و کم مشترک هستند نمیمثال بین حالتعنوانکه به
 4/1عضویت  فازی بسیارکم و با درجه عضو مجموعه 1/1گراد با درجه عضویت درجه سانتی 79ارائه کرد. مثالً دمای 

گراد ارائه کرد. درجه سانتی 79فرد برای دمای توان تنها یک حالت منحصربهفازی کم است بنابراین نمی عهعضو مجمو
د. ها اشاره کرد دارای این قابلیت نیستنعنوان متغیرهای قطعی نیز به آنتوان بهوجود متغیرهای کالسیک که میبااین

اند ولی مواجهه با خطاهای سنجش شدهدرستی تعریفها ازلحاظ ریاضی بهاگرچه در متغیرهای قطعی، حالت
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ده است شصورت دقیق تعریفها بهناپذیر یک امر واهی و غیرواقعی است. در متغیرهای قطعی مرز بین حالتاجتناب

 گیرد.ها قرار میطور صریح تنها دریکی از حالتای که هر دمای مشخصی بهگونهبه
رسد اگر برای هر دمای مشخصی هر دو حالت موجود در اطراف آن دار خود میعدم قطعیت در هر مرز به حداکثر مق

 مرز را بتوان در نظر گرفت.

 
T ی. دما در بازه0-01شکل    T  1 2[  عنوان متغیر فازیبه  [ ,

 

 
T ی. دما در بازه5-01شکل    T  1 2[  عنوان متغیر کالسیک )قطعی(که به [ ,

توان گفت که کنند بنابراین میها را ارائه میهای فازی اصطالحات موجود در زبانکه مجموعهبا توجه به این     
ری های قطعی دارای قدرت بیانی بیشتهای فازی نسبت به ریاضیات مبتنی بر مجموعهریاضیات مبتنی بر مجموعه

در  های مختلف نقش بسیار کلیدیختلف در زمینهوجود ایجاد تابع عضویت مناسب برای مفاهیم مهستند ولی بااین
موجود باشد، آنگاه  Xمرجع های فازی معرفی شد. اگر مجموعهاین مزیت نیز دارد. تاکنون فقط یک نوع از مجموعه

Aبه شکل (Aتابع عضویت مربوط به هر مجموعه فازی دلخواه از این نوع )مجموعه X    : [0  شود.تعریف می [1 ,
وجود در عنوان درجه عضویت آن نسبت داد. بااینباید یک عدد حقیقی بهبه هر یک از اعضای مجموعه مرجع      

ناسب یک تابع عضویت مشود ممکن است فقط بتوان های فازی استفاده میهایی که از مجموعهبرخی از مفاهیم و زمینه
های یک کران باال و پایین مناسبی از درجهت فقط بتوان مثال، ممکن اسعنوانصورت تقریبی مشخص کرد. بهرا به

 مرجع مشخص کرد. عضویت برای هر یک از اعضای مجموعه
را در نظر بگیرید. توابع عضویت این سه مجموعه به « سال و پیرفرد جوان، میان»کننده مفاهیم فازی ارائه سه مجموعه
0]   شده است. این توابع بر روی بازهنشان داده 6-41در شکل A3و A2و A1ترتیب با  صورت زیر به [80 ,

 اند.شدهتعریف
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 سال و پیر ت مفاهیم فرد جوان، میان. توابع عضوی6-01شکل 

 ،کّمیشوند. کاربرد اعداد فازی در عمل برای بیان های فازی تحت شنرایط خاصنی، اعداد فازی نامیده میکمیت     
سازی، آمار گیری فازی، استدالل تقریبی، بهینهسنازی و تحلیل کنترل فازی، تصمیمتقریب اسنت. اعداد فازی در مدل

، ترین دلیل آنشنننده که مهمیبی نقش بسنننینار مهمی دارند. تعاریف متفاوتی برای اعداد فازی ارائهو احتمناالت تقر
اگر یک کمیت فازی حداقل سه شرط شنود. میها در کاربردهای مختلف نتیجه ها و خواصنی اسنت که از آنویژگی

 است.دار داشتن را داشته باشد، یک عدد فازی نرمال بودن، محدب بودن و تکیه کران
گیری اسنت. زیرا مسننئله انتخاب ها یک روند بسنیار مهم در زمینه تصننمیممرتب کردن اعداد فازی و مقایسنه آن     

شود. ظاهر می« ریزی ریاضنیات فازی، کنترل فازی و غیرهسنازی، برنامهبهینه»های گوناگونی از قبیل همواره در زمینه
ست ا نوعی با عدم قطعیت مواجهرا در یک محیط مبهم و نادقیق که بههای مختلفی بنابراین گاهی الزم است موقعیت

سه بنا آید که کامالً بر مبنای مقایبا اعداد فازی ارزیابی شنود. در این صورت مفهوم بهینه یا بهترین انتخاب به میان می
ا ها تصمیم نهایی رردن آنها را با اعداد فازی بیان و پس از مرتب کگیرنده موقعیتشنده است. در این حالت تصمیم

ای ههای مربوطه اسننت. در این راسننتا روشدیگر، مقایسننه بین اعداد فازی، مقایسننه بین موقعیتبیانکند. بهاتخاذ می
ها در عمل دارای معایب یا محاسننننی شنننده اسنننت. با توجه به کاربرد آنمتفاوتی برای مرتب کردن اعداد فازی ارائه

ها از حسناسنیت کافی در مقایسنه برخوردار نیستند و یا ممکن است نتایج متفاوتی در شهسنتند. تعدادی از این رو
شوند، های آزمایش رخ دهد. مثالً انتظار داریم هر دو عدد فازی در هر گردایه دلخواهی که مقایسنه میبعضنی از داده

دن تعدادی اعداد فازی باعث ها حذف یا اضننافه کرشننود که در بعضننی از روشها حفظ شننود. اما دیده میترتیب آن
شود. به عبارتی فرض کنیدتغییر ترتیب اعضنای مجموعه می

1
A
و~

2
A
دو عدد فازی باشند که ~

21
A A
~~

  نتیجه مقایسه
کند. حال اگر عدد ازی در هر مسنئله مشخص مییک تابع مقایسنه را بین اعداد ف یک روش دلخواه باشند. عالمت

نمایان  ها در عملسومی به این مجموعه اضافه شود ممکن است نتیجه قبلی برقرار نباشد. نقص دیگر بعضی از روش
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استفاده هستند که نوع تابع عضویت مشخص باشد. مثاًل بعضی های مقایسه تنها زمانی قابلشود و تعدادی از روشمی

طورکلی دو دیدگاه برای مقایسننه ای قابل اجر اسننت. بهتنها برای توابع عضننویت نرمال، مثلثی یا ذوزنقهها از روش
 اعداد فازی وجود دارد.

RRFالف( ارائه یک تابع مقایسننه، )(: Fکه در آن ،)(RF  مجموعه اعداد فازی اسننت و ازآنجاکه این تابع به
توان مقایسننه را بین اعداد حقیقی انجام داد. در این صننورت برای هر کند میمقدار حقیقی نظیر می هر عدد فازی یک

iAدو عدد فازی
و~

jA
      داریم: ~

                                                               
jiji

AA               )AF(     )AF(
~~~~

 

                           
jiji

AA               )AF(     )AF(
~~~~

 

                          
jiji

AA               )AF(     )AF(
~~~~

 
 این دیدگاه توسط بعضی از محققین ازجمله: یاگر، چانگ، آدامو و دیگران دنبال شده است.

دسننت آوردن یننک مجموعننه فننازیب( بننه  D(i)) , i    D (
~  هننای موجننود کننه در آن از موقعیننت)(iD 

عنننوان بهتننرین موقعیننت درنظرگرفننت و مقایسننه بننر روی آن تننوان بننهامننین موقعیننت را مننیiای اسننت کننهدرجننه
روبنننز، چننن، کننیم وپننارک، »پننذیرد. ایننن دینندگاه توسننط تعننداد دیگننری از پژوهشننگران ازجملننه صننورت مننی

 دنبال شده است.« هوانگ و دیگران
هایی کنه نننادقیق و منبهم هسننتند، بنه شننکل فنازی قننادر اسنت بسننیاری از مفناهیم، متغیرهننا و سیسنتم نظرینه     

گیری در شننرایط عنندم اطمینننان فننراهم ریاضننی درآورد و زمینننه را بننرای اسننتدالل، اسننتنتاج، کنتننرل و تصننمیم
، الگنو تشنخیص و فراینند کنتنرل، پنردازش تصنویر». این نظریه کناربرد وسنیعی در دامننه مسنائلی همچنون آورد

قنندمی پیش .دارد« گیریبندی، ریاضننیات کنناربردی، تحقیننق در عملیننات، منندیریت، اقتصنناد و تصننمیمدسننته
خننانگی و تجهیننزات صنننعتی، متننرو، لوازم»ی در سیسننتم کنتننرل ازجملننه در کننارگیری منطننق فننازهننا در بننهژاپنی
کنارایی و اثربخشنی اینن ندسنان غربنی بنه وینژه متخصصنان و مهتوجنه جهانینان و بنهنقش مهمی در جلب« غیره

تر اسنت و کاربردهنای آن در علنوم مختلنف ی از اینن هنم روشننهای فنازآیننده نظرینه مجموعنهنظریه داشنت. 
؛ طنناهری، 7981شنندت موردتوجننه اسننت )آذر و فرجننی، اجتمنناعی، صنننعتی، منندیریتی، پزشننکی و غیننره به

 (.7985و شوندی،  7985؛ غضنفری، 7918
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 روش پژوهش مرور نظام مند
48 

 مند     هدف کلی: آشنایی با روش پژوهش مرور نظام
 اهداف یادگیری

 مند     مآشنایی با مفهوم پژوهش مرور نظا 
 مند   گیری در مرور نظامآشنایی با مالحظات نمونه 

 مند آوری اطالعات در مرور نظامآشنایی با مالحظات جمع 

 مندها در مرور نظامآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 

 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ۶۶۶ مرجع پژوهش

 مقدمه
شده تأکید دارد. های انجاممند پژوهشمند از نوع مطالعات مروری است که بر مطالعه نظامروش پژوهش مرور نظام

 در این فصل به معرفی مفهوم و نحوه اجرای این روش پرداخته خواهد شد. 
 

 مندتفاوت روش مرور توصیفی با مرور نظام. 08-0
تر و بدون ساده «توصیفی مرور»تفاوت قائل شد. « مندمرور سیستماتیک یا نظام»با « مرور توصیفی»تدا باید بین در اب
 مرور» شود. درخاص پرداخته می هدف و موضوع مطالعاتی با توجه به مندی خاصی است که در آن به بررسینظام

یک م و حجساختار و بررسی  خواهند شد.  انتخاب تو با معیارهایی مشخص، مطالعا، با رویکردی نقادانه «توصیفی
 و مرتبط تونم بررسی مرور به نوع این مقدمه قسمت کند. درمی فرق مجالت مختلف ضوابط به بسته مقاله توصیفی،

 هب و نیاز اساس اغلب بر توصیفی مرور اصلی محتوای در موجود عناوین. شودمینوشته  این مرور انجام از هدف
 انتها رد و وجود ندارد مرور نوع این شناسی درروش به مربوط خواهند شد. اغلب قسمت تعیین دگاننویسن تشخیص

یشتر طور که پپرداخت.  اما همان مطالعه کلی پیام یا هامحدودیت بیان به توانمی گیریونتیجهبحث قسمت قالب در
اری، مند تأکید دارد )صفو با روشی نظام روشن ؤالس متون در ارتباط با یک جامع بر مروری« مندنظام مرور»گفته شد، 

 .(7932سنایی نسب و پاکپور حاجی آقا، 
  

 مند. مفهوم روش پژوهش مرور نظام08-2
 و «مرتبط مطالعات همه نقادانه ارزشیابی و شناسایی، انتخاب» برای شفاف و مندنظام روش یک مند،در مرور نظام

 مند براینظام گیرد. مرورمی قرار استفاده موجود مورد مطالعات از حاصل« اطالعات تحلیل و آوریجمع»همچنین 
 طراحی ؤال،س آن به مربوط مطالعات پژوهشی همه سوگیری بدون ارزیابی بر مبتنی سؤال پژوهشی یک به پاسخگویی

)صفاری،  است گیریتصمیم بهبود برای «متون موجود دهیوزن»مند های مرور نظامپژوهش اصلی هدف. شودمی
 7-48توان به مواردی به شرح جدول های این روش میترین ویژگیاز مهم .(7932سنایی نسب و پاکپور حاجی آقا، 

 .(7932؛ صفاری، سنایی نسب و پاکپور حاجی آقا، 7(2119اشاره کرد )خان، کانز، کلیجن و آنتز، 
 مند  های روش مرور نظامترین ویژگی. مهم0-08جدول 

 هایویژگ ردیف
 های مختلف  های کمنی و کیفنی زیاد در حوزهمناسب برای مواجهه با داده 7
  اطالعاتآوری و تحلیل مناسب برای شرایط کمبود زمان، انگیزه و مهارت کنافی بنرای جمنع 2
 با توجه به شناخت جای خالی مطالعات موجودگیری تصمیم برای انتخاب عناوین پژوهشی دقیق وگام مهم  9
 ها و در ادامه تحلیل آن اطالعات آوری جمعشناسایی و مشخص در  مبتنی بر سؤال 4
  خطا با شناخت و تحلیل تمامی مطالعات انجام شده در حوزه خاص گیری کمگامی مهم برای تصمیم 5
 موضوع یک در مورد ایجاد آگاهی و برطرف کردن هرگونه ابهام 6
  هد برای برخی موضوعات یا ابعادی از موضوع ضعف یا کفایت شوا نمودن مشخص 1
 اطالعات سازی هنگامبه شواهد و نمودن خالصه 8
 مختلف مطالعات از حاصل هاییافته بوسیله ترکیب جدید دیدگاههای ایجاد 3

                                                           
1.  Khan, Kunz, Kleijnen and Antes 



  

 

 

 روش پژوهش مرور نظام مند ۶۶7

س
ده شنوشتهاطالعات نشان داد. مقاالت مروری بررسی عمیق و « مقاله مروری»توان با یک را می« مندمرور نظام»یک      

همین دلیل مقاالت دهند. بههای مرجع را تشکیل میهایی از متون کتابتوسط افراد شاخص، اغلب زیربنای بخش
. اغلب اندهای اخیر، موردتوجه و استقبال بیشتری قرارگرفتهمروری مناسب از جایگاه باالیی برخوردارند و در سال

 کنند. این نوع مقاالت اغلب بیشتر خواندهافراد شاخص استقبال می ای از نگارش مقاله مروری توسطسردبیران حرفه
گیرند. در مقاله مروری، آخرین اطالعات علمی یک موضوع خاص موردنقد شوند و مورد ارجاع بیشتری هم قرار میمی

ند یک مطالعه مشود. مرور نظامدنبال می« رسانی، ارزشیابی و تفسیراطالع»گیرد و در آن اهداف و بررسی قرار می
های مختلفی (. در منابع مختلف گام7983باف و عزیزی، شده موجود است )ملبوسای بر روی مطالعات انجاممشاهده

های پیشنهادی در قالب پنج گام اصلی کتاب شود تا انواع گامکنند که در ادامه تالش میرا برای اجرای آن معرفی می
شناسایی »، «تهیه سؤاالتی برای مرور»( به پنج گام 2119خان و همکاران )مرجع پژوهش معرفی شوند. برای نمونه 

 کنند. تقسیم می« هاتفسیر یافته»و « کردن شواهدخالصه»، «ارزیابی کیفیت مطالعات»، «مطالعات مرتبط
 

 مند. فرایند اجرای پژوهش مرور نظام08-4
 »هش مرور نظام از سوی پژوهشگران مختلف از جمله توان از معرفی فرایند اجرای پژورویکردهای متفاوتی را می

 2-48ه شرح جدول گام اصلی پژوهش بمشاهده کرد. در این کتاب تمام این رویکردها در قالب همان پنج 7«کوکران
  معرفی شده است.

 مند. مراحل اجرای مرور نظام2-08جدول 
 توضیح مراحل ردیف

  اهداف و سؤاالت مروریله، تدوین مواجهه با مسئله، بیان مسئ طراحی پژوهش 7
  گیری به روش متناسبها یا نمونهمرتبط با موضوع و انتخاب کل آن پژوهشی مطالعات همه یافتن گیرینمونه 2
 ساماندهی متون مرور شده شده و  تعریف معیارهای اساس بر مطالعه هر ارزیابی آوری دادهجمع 9
    حاصل از نگاه کلی به اطالعات سیر تفاطالعات و تحلیل  اطالعاتتحلیل  4
 و ارائه پیشنهادها   اطالعاتبندی از تحلیل جمع گیریونتیجهبحث 5

 
 . طراحی پژوهش08-0

مشخص شود. « روشن، بدون ابهام و دارای ساختار»مسائل موردنظر برای مطالعه مروری باید در قالب سؤاالتی 
د عالوه بر تخصص و تسلط کافی در زمینه موردبررسی، بر روش پژوهش پژوهشگران برای اجرای این نوع پژوهش بای

برای اینکه پژوهشگر بتواند سؤال مروری یا موضوع مناسبی را انتخاب باید فردی  مند هم مسلط باشند. مرور نظام
های پیمایش مرور مطالعات درباره نظرها یا»باشد. یکی از رویکردهای رایج در این روش « متخصص، باتجربه و خالق»

-های ارتباطی در کارکنان سازمانهای مهارتبررسی چالش»تواند برای نمونه یک عنوان پژوهشی میاست. « نظرسنجی

ها ارتباطی مانند های مهارتتوان در اهداف اختصاصی، مطالعات مرتبط با هر یک از مؤلفهباشد. می« های دولتی
ه را جداگان« های ارتباطیان بدن، خواندن، نگاه کردن و کار با فناوریدادن، زبگفتن، نوشتن، گوشسخن»های مهارت

                                                           
1. Cochrane  



 

 

 ۶۶۴ مرجع پژوهش

ای هچگونگی وضعیت مهارت»تواند یا کلی مورد توجه قرار داد. بدیهی است که سؤال مروری برآمده از این اهداف، می
تواند میه، گیرانسخت و محدود خیلی باشد. سؤال« ارتباطی بر اساس مطالعات انجام شده در این حوزه مشخص

 پذیریتعمیماین محدودیت در عمل قدرت  مرتبط باشد. پوشش مطالعاتشناسایی و ایجاد محدودیت در  موجب
 نممک باشد نامحدود و وسیع خیلی الؤس اگر دیگر سوی ازخواهد داد.  اهشرا ک ممکن یهاجمعیت سایر به هایافته
های در حوزه پژوهش خوب پژوهشی سوال یکشود. اردشو واحد جمعیت یک برای کاربردی گیرینتیجه حتی است

جمعیت، »های شده از سرواژهو تشکیل «PICO»  و با عنوان 9-48ویژگی به شرح جدول  4مرتبط با سالمت با 
 شود. معرفی می« مداخله، مقایسه و پیامد

 های یک سؤال مروری خوب در حوزه سالمت . ویژگی4-08جدول 
 توضیح ویژگی ردیف

 مطالعه مورد هایپوشش گروه یتجمع 7
 جمعیت برای نظر مورد مواجهه یا آزمون معرفی درمان، مداخله 2
 کنترل یا جایگزین معرفی مداخله مقایسه 9
 مداخالت پوشش نتایج پیامد 4

 بوجم تواندمی آسپیرین مصرف آیا»این باشد که  تواندمی رابطه این در مناسب پژوهش الؤس یکبرای نمونه     
 باالی سالمندان سایر با مقایسه در سال 65 باالی سالمند افراد در مغزی سکته از بعد ماه 6 مدتبه بقا شانس افزایش

نوشته  همربوط متون بازیابی از قبل انجام مرور هایروش در این مرحله باید یک پروتکل برای تعیین«. ؟شود سال 65
 جلوگیری کار انجام حین در پژوهشگر یا شرایط تصرف و دخل از و شد خواهد سوگیری موجب کاهش امر شود. این

 هایافته وتحلیلتجزیه و هاداده استخراج نحوه متون، متون، غربالگری جستجوی هایپروتکل باید روش این کند. درمی
 همچنین باید. شود متون جستجوی شروع از قبل تورش احتمالی کاهش موجب تا شود آورده مکتوب صورتبه

  .(7932کرد )صفاری، سنایی نسب و پاکپور حاجی آقا،  مطالعات تعریف خروج یا ورود برای دقیقی معیارهای
 

 گیری. مالحظات نمونه08-5
حجم و دوره مشاهده و محل دسترسی به »ها ر اساس آنباید ب ، اهداف و سؤاالت پژوهشپس از انتخاب موضوع

های نمونهدسترسی به برای «معتبر هایداده پایگاه» چون بر مواردی نمونهرا مشخص کرد. محل دسترسی به« نمونه
این . است« مطالعاتفراوانی » و «نوع مطالعات»، «موضوع»بر اساس انتخاب نمونه معیار مورد مطالعه اشاره دارد. 

(. 2119و همکاران،  معیارها با انجام جستجوهای اولیه و شناسایی در رابطه ابعاد مورد اشاره به دست خواهد آمد )خان
 منظور اطمینان از کیفیت مطالعات منتخب مورد توجه قرار داد. را به 4-48به شرح جدول در ادامه باید مالحظاتی 
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س
  اطالعاتکارهایی برای اطمینان از صحیح و کامل بودن . راه0-08جدول 

 کارهاراه ردیف
 لزوم تسلط کامل به موضوع پژوهش  7
 ز کارشناسان کتابداری باتجربه در زمینه پژوهشکمک گرفتن ا 2
 بررسی تمامی مقاالت مرتبط پیشنهادی برای هر یک از مقاالت یافت شده در جستجوی الکترونیکی 9
 آمدهدستبررسی تمامی منابع و مراجع مقاالت به 4
 ر های دیگها به زبانها و کتابنامهشده در پایانجستجوی منابع و مراجع ارائه 5
 ها و کتب فارسی با توجه به موضوع تخصصینامهجستجوی منابع از طریق مجالت و پایان 6
 های موجودها و کتابشده در همایشجستجوی منابع و مراجع ارائه 1
 یابی به تحقیقات منتشرنشده یا در حال انتشار کمک گرفتن از سایر مؤلفین بنام و باتجربه جهت دست 8

رترین پایگاه ترین و معتبشدهها باید توجه شود که جستجو ابتدا باید از شناختهنابع اطالعاتی یا پایگاه دادهدرباره م     
ارائه  هایی درتوان همپوشانیهای معتبر، میها در زمینه تخصصی موردبررسی آغاز شود. در بسیاری از پایگاه دادهداده

های زبان فارسی به کاملی همتایان خود نیستند اما پایگاه داده های تخصصی،مقاالت مشاهده کرد. در اغلب رشته
جستجوی مطالعات باید گسترده و از منابع  اشاره کرد.« Magiran»، و «SID» ،«Irandoc»ها به توان از میان آنمی

 (. 2119شد )خان و همکاران، ایجاد شده با سؤاالت مروریو بر اساس چندگانه 
مطالعه  طور مستقل، بهنظرارزیاب صاحبشده، هر منبع باید حداقل توسط دو ت مطالعات انجامارزیابی کیفی برای     

اثر حذف شود تا در قضاوت ارزیاب ترجیحاً باید برای ارزیابی، نام صاحبو در صورت رد شدن، دلیل آن ارائه شود. 
ابی کار خواهد پرداخت. میزان توافق بین ، نفر سومی به ارزیارزیابنظر بین دو در صورت وجود اختالفاثر نگذارد. 

 شوند. مشخص میشود. درنهایت تمامی مقاالت واردشده به مطالعه، ( تعیین میk، با استفاده از آزمون کاپا )ارزیابدو 
 

 اطالعاتآوری . مالحظات جمع08-6
عات از آنها اقدام آوری اطال، نسبت به جمعمطالعات« موضوعی، مکانی و زمانی»بعد از مشخص شدن محدوده 

اید آوری اطالعات ببه این معنا که در حین جمعارزیابی کیفیت مطالعه به هر مرحله از بررسی مرتبط است.  شود.می
(. در 2119)خان و همکاران، تصمیم مناسب اتخاذ کرد ناهمگونی مطالعات بود و در صورت مشاهده  کیفیتمراقب 

 اتیاطالعباید فرم یا الگویی را طراحی کرد تا مشخص شود که چه نوع نتخب ماز مطالعات اطالعات آوری مرحله جمع
 «شناسایی بودن نام مؤلف، مؤسسه و مجلهقابل»ها از مقاالت بدون باید از درون مقاالت استخراج شود. استخراج داده

 تماس برقرار کرد.  توان با مؤلف برای دریافت اطالعات بیشتر خواهد بود. اما در شرایطی که نیاز باشد، می
 

 اطالعات. مالحظات تحلیل 08-1
 که است هایییافته از عادالنه و متوازن خالصه یک سوگیرانه و ارائه غیر ایشیوه به هایافته این مرحله شامل تلفیق

 ما «اهیآگ عدم و آگاهی» نحوی باشد که میزاناین اقدام باید به. دهندمی قرار توجه مورد را کاستی یا هرگونه نقص
این مرحله  .(7932)صفاری، سنایی نسب و پاکپور حاجی آقا،  دهد نشان خاص حیطه موضوعی یک به نسبت را

و استفاده از  «فراتحلیل»یا « بندی خصوصیات مطالعه، کیفیت و اثراتجدول»با استفاده از « هاترکیب داده»تواند با می
(. در مرحله 2119ها باشد )خان و همکاران، ترکیب اثرات آن های آماری برای بررسی تفاوت بین مطالعات وروش
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را  نشان  تک مطالعات و تأثیر برآیند کل مطالعاتبینی از اثر تکها بهتر است با نمودارهای پیشتحلیل و تفسیر یافته
ل باید  میزان های مهم است. به همین دلیها برای هرگونه تحلیل یکی از شرطداد. برخورداری از همگونی بین داده

یری گتر باشند، نتیجهناهمگونی بین مطالعات را مشخص کرد؛ زیرا هرچقدر مطالعات موردبررسی با یکدیگر همگون
توان با . ناهمگونی را می7هاردن، گارسیا، الیور، ریس، شفرد، جینی و اکلی(تر خواهد بود )تر و واقعینهایی دقیق

 آزمون این. است اسمی هایداده برای توزیع تطابق آزمون یک ایجمله دو آزمونبررسی کرد. « ایآزمون دوجمله»
 مالاحت یک با و ایجمله دو توزیع با دوحالتی متغیر چند یا یک توزیع و بررسی مقدار دو متغیر دارای هر برای

ی که ه در شرایطتوان با نمودار قیفی تورش انتشار را نشان داد. برای نمونهمچنین می .قابل استفاده است مشخص
تک مطالعات باشد، در حالت صحیح و بدون تورش های شانس تکمحور عمودی حجم نمونه و محور افقی نسبت

کند. تورش انتشار به معنای آن است که مطالعات با نتایج انتشار، شکل یک قیف معکوس و قرینه را ایجاد می
مند شوند، باعث ایجاد نتایج کاذب با ت وارد مرور نظامگونه مطالعاشوند. اگر فقط اینچشمگیرتر بیشتر چاپ می

 شوند. مداخله مثبت می
به  در تعیین میزان اعتماد« اکتشاف برای ناهمگنی»احتمال خطر سوگیری در نتایج باید شناسایی شود. از روش     

د برای در مطالعات باکیفیت باال بایشده توان از اثرات مشاهدهشود. اگر این امکان فراهم نبود مینتایج کلی استفاده می
 بندی شود.ای باید با استناد به نقاط قوت و ضعف شواهد درجهایجاد استنتاج استفاده شود. هر توصیه

، چکیده»شود، مانند سایر مقاالت شامل گزارش حاصل از این نوع پژوهش که اغلب در قالب مقاله مروری ارائه می     
شناسی یا معرفی روش بررسی باید، است. در قسمت روش« ها، بحث و فهرست منابعشناسی، یافتهمقدمه، روش

که هر پژوهشگر نحویتفصیل توضیح داده شود. بههای آماری مقاله در چارچوب معیارهای کوکران آورده و بهقدم
ای مقاالت هحلیل یافتهها نیز نتایج تدیگر بتواند با پیگیری از این روش، مطالعه را تکرار کند. در قسمت یافته

شود. در قسمت صورت نمودارهای جنگلی و قیفی و دیگر جداول و نمودارهای مرتبط نشان داده میشده بهبرگزیده
شود و آن را با نتایج سایر مقاالت مروری یا مطالعات بزرگ در زمینه های تحلیل مروری بحث میبحث بر روی یافته

توان گفت که یک مقاله طور خالصه میمهمی بر اساس آن ارائه خواهد شد. به موردپژوهش، مقایسه کرده و نتیجه
گیری کند و در صورت تر تصمیمکند تا در ارزیابی موارد موافق و مخالف، راحتمروری خوب، به خواننده کمک می

و عزیزی،  بافد )ملبوسشده، مراجعه نماینیاز برای کسب اطالعات و یا اطمینان بیشتر بتواند به منابع کلیدی اشاره
تفاده یا کیفی اس کمّیهای توان از تحلیلیا کیفی بودن می کمّیتناسب شده بهآوریجمع اطالعات(. درمجموع با 7983
 کرد. 

 

                                                           
1.  Harden, Garcia, Oliver, Rees, Shepherd, Ginny and Oakley 
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 ۶7۲ مرجع پژوهش

 مقدمه
عنوان اختالف ز آن بههای دانشگاهی مالحظات خاصی وجود دارد که ممکن است برخی کارشناسان ادر برخی از رشته

یاد کنند. پدیدآورندگان مرجع پژوهش بر این باورند که آنچه در بعضی موارد خاص در انتخاب مسیر اجرای پژوهش 
توان برخی از این کند، مالحظات خاص در همان رشته است که حتی میهای مختلف، تفاوت ایجاد میمیان رشته

هر  گفته به مالحظات خاصبرد. در این فصل عالوه بر مبانی پژوهشی پیش ها نیز به کارمالحظات را در دیگر رشته
 شود. رشته پرداخته می

 
 . مالحظات پژوهشی رشته ادبیات فارسی09-0

ناخته یابی به دنیای ناشراه»و « سازی عقالنیمفهوم»و مبتنی بر عقل و استدالل برای « تالش آگاهانه»علم ادبیات بر 
. تأکید دارد« فضای خلق آن آثار»و « عوامل»، «علل»، «ها و رویکردهای مشخصنظریه»استفاده از  با« آثار موجود ادبی

« گذاریشناخت، تبیین، تفسیر و ارزش»رو هرگونه همچنین این علم بر دنیای ذهنی خالق آثار هنری تأکید دارد. ازاین
 نامید.« علم ادبیات»توان این موارد را می

لکه کند، بپردازی نمیقرار دارد؛ زیرا برای تبیین خود نظریه« کنندهمصرف»های بیات جزو دانشاز یک منظر اد      
ا در ر« شناسی و علوم سیاسیشناسی، تاریخ، جامعهشناسی، روانفلسفه، زبان»ها ازجمله مفاهیم نظری سایر دانش

ژه از ویه از خود علم ادبیات برآمده و بهتنها نظریه ادبی است ک« علم بالغت»گیرد. تحلیل متن به خدمت خود می
 عنوان بخشی از فلسفه است. شناسی بهخطابه که در مبانی وامدار علم زیبایی

ایی که از هبا تمام تلقی« ادبیات»هستند. به این دلیل ساده که « ایبینا رشته»بسیاری از مطالعات ادبی در ذات خود      
ی هایتوان از منظری واحد شناخت. دانشامری پیچیده است و امور پیچیده را نمیآن وجود دارد و با تمام مصادیقش 

نما، سی»و  هنرهایی مانند « شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد، علوم ارتباطاتشناسی، روانعلوم اجتماعی، جامعه»مانند 
ظهور یگر بسیاری از ژانرهای ادبی نواند. از سوی دبا ادبیات خالقه و علم ادبیات مرتبط شده« تئاتر، نقاشی و امثال آن

 تحلیل نیستند. نیز صرفاً از طریق مطالعات ادبی قابل
ء و چیز دیگری، موضوع مطالعه و شناخت قرار گیرد. این حوزه مانند هر دانش تواند مانند هر شیاثر ادبی می     

درمجموع  و« پذیرتا حدی تعمیم» ،«سنجشقابل»بشری دیگر متکی بر خرد و عقالنیت و تابع اصولی مشخص چون 
 های مشخص وبا کمک نظریه« متن ادبی»است. با این رویکرد، ادبیات علم است و موضوع شناختش  7«االذهانیبین»

شده با معیارهای معین است. آنچه پژوهشگری درباره یک اثر ادبی بر مبنای اصول و معیارهای مشخص گفته تعریف
پذیرند. درواقع در حوزه عنوان دانش ادبی از وی میعلمی )عالمان علم ادبیات( آن را به باشد، بخشی از آحاد جامعه

ی زمان بتواند دلیلی براشده باشد و همشود که خود با دلیل و برهان مطرحعلم ادبیات، به دیدگاهی علمی گفته می
 تأیید نظرات دیگران باشد. 

                                                           

  . پذیرفتن فهمی مشترک در اذهان مختلف بدون گفتگوی مستقیم7



  

 

 

 های خاصمالحظات پژوهشی در رشته ۶7۵

س
در ارتباط هستیم. در علم ادبیات هم « فهم متن، آموزش و ارزشیابی»گانه های سهعنوان علم با حوزهدر ادبیات به     
به علم یا در بخشی دیگر با « هیوم»هایی که با رویکرد آن باور داریم. مانند پژوهش« ذهنیت»و هم به « عینیت»به 

ناسی شی با علم سبکشناخت اسرار موجود در متون ادب« هیوم»تحلیل است. در رویکرد به علم قابل« کانت»رویکرد 
هنیت بازخوانی در سایه ذ« تأویلی-تفسیری»بر اساس روش « کانت»شوند. با رویکرد و بالغت کشف و توصیف می

ور ها امشود. در این پژوهشگیرد و اموری خارج از متن برگرفته از ذهنیات پژوهشگر اعمال میپژوهشگر صورت می
شود اما در پژوهش با رویکرد هیوم، امور واقع یا نهفته در متون کشف می« دجعل یا ایجا»ها یا ادعاهایی در باب متن

 شود. پرداخته می 7-43شناسی به چهار حوزه مهم به شرح جدول شوند. در ادبیات ازنظر روشو بیان می
 شناسی پژوهش در ادبیات . چهار حوزه مهم روش0-09جدول 

 توضیح موارد ردیف
 فهم و ارزیابی عوامل تولیدکننده متن  متنی اولیهعوامل برون 7
 فهم و ارزیابی محتوای متن  جهانِ اندیشگانیِ متن 2
 فهم و ارزیابی چگونگی تولید متن  جهانِ شکلی متن 9
 فهم و ارزیابی اثرات متن بر خواننده و جامعه  متنی ثانویههای برونپدیده 4

مشاهده، »در تبیین امور طبیعی متکی بر اصول « گرایی انتقادیو عقلگرایی اثبات»هر دو مکتب علمی رایج یعنی      
هستند. دلیل این امر وجود مواد طبیعی دارای ثبات و پایداری زیاد است. کاربرد « پذیریبینیآزمایش، تعمیم و پیش

استفاده « أویلل و تتاریخی، توصیفی، تفسیر، تحلی»های وتحلیل از جنبهآمار در ادبیات کم است و اغلب برای تجزیه
 شود. می

مانند « هاسناد گذشت»هستند. یعنی با تمرکز بر « متن محور»اغلب مطالعات تاریخی این حوزه خصلت نقلی دارند و      
های پژوهش« ها، منشورات، قراردادها، قوانین و مصوباتنامههای تاریخی، معاهدات، پیمانکتاب، مقاله، رساله، موزه»

 تحلیل، تفسیر و تأویل به شرحهای ادبی همه متون از یک ماه تا چند قرن پیش قابلدهند. در پژوهشمی خود را سامان
 هستند. 2-43جدول 

 . تحلیل، تأویل و تفسیر در ادبیات 2-09جدول    
 توضیح موارد ردیف

 و محتوایی آن تأکید بر تأمل و دقت کافی برای اشراف بر ابعاد نهان متن ازجمله روابط صوری  تحلیل 7
 تأکید بر کشف قصد پنهان و پیدای مؤلف از درون متن  تفسیر 2
 ویژه پژوهشگر « مشرب فکری»خواندن متن بر مبنای  تأویل 9

منظور دریافت معنا و داللت آن موردمطالعه قرار داد. به این در این رویکردها باید متن را در رابطه با سخن و به     
های دانش برآمده سنت در اختیارش قرار انتخاب هر رویکرد و نگرشی را مبتنی بر افق« ادبیاتپژوهشگر »معنا که 

رد بهایی بهره میها و دریافتدهد. برای نمونه در تأویل شعر عارفانه حافظ یا مولوی، پژوهشگر از مجموعه دانشمی
شود که هر تأویل به عناصری از پیش ه میاند. به همین دلیل گفتکه پیش از وی سایر پژوهشگران ادبی مطرح کرده

های داوریشها و پیهای گذشته و داوریشده وابسته است. تأویل به این اعتبار به سنت، تأویلموجود و از پیش تعیین
 خورد. گذشته گره می
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« یکنفرانسیس ب» از رویکردی دیگر ادبیات مبتنی بر خالقیت و هنر است و شاعران به الهام و تخیل نیاز دارند.     
را تحت  توان آنگیرد و از بند قوانین ماده و احکام عقل آزاد است؛ بنابراین نمیاعتقاد دارد که شعر از تخیل نشئت می

ی امند کرد. هنر اصیل ادبیات بیشتر برآمده از ضمیر ناخودآگاه هنرمند و نتیجه کشف و شهود ویژهضابطه معینی قاعده
که هست به زبان علم توضیح داد. برای نمونه اغلب شاعران متبحر بر اساس علم و نظریه چنان راتوان آناست که نمی

اند. افالطون هم تأکید دارد که مایه کالم شاعران، دانش نیست بلکه شور و ذوق و عواطف است. درواقع شعر نگفته
به استعاره از خرد و « سر»لی باید با شود وبه استعاره از کشف و شهود هنری، آفریده می« دل»متن ادبی خالق با 

عقالنیت، مورد ارزیابی قرار گیرد. بر این اساس برخی کارشناسان این حوزه اعتقاددارند که خالقیت ادبی خارج از 
 پذیری نیست. بینی و تعمیممحدوده دانش است و قابل شناخت، پیش

 
 . مالحظات پژوهشی در رشته ریاضی09-2

ای از اکتشاف وجود دارد شود، اما در حل هر مسئله جنبهدن یک مسئله بزرگ مییک کشف بزرگ سبب حل ش
 «پرسشی که باید پاسخ داده شود»، «ای که باید حل شودمسئله»اغلب با  (. در رشته ریاضی یک پژوهش7351، 7)پولیا

دار ا نظاممنطقی، منظم ی شود. در این مسیر پژوهشگر به یک جریان تفکرشروع می« باید گرفته شودتصمیمی که »یا 
ون وارد های گوناگقصد دستیابی به صحت و نادرستی اندیشه، عمل یا فرضیه و یا پاسخ به یک سؤال در زمینهبه

 باشد.  9-43تواند در مواردی به شرح جدول می طرح مسئلهطور خالصه، شود. بهمی
 . انواع رویکردهای طرح مسئله در رشته ریاضی4-09جدول 

 موارد ردیف
 های خالق یا توانایی ریاضی خاصیک ویژگی از فعالیت 7
 های آموزش پرسشگرییکی از ویژگی 2
 ابزاری برای بهبود توانایی حل مسئله برای پژوهشگر 9
 ای رو به درک ریاضی پژوهشگرپنجره 4
 مندی پژوهشگر به ریاضیابزاری برای افزایش عالقه 5

 شود. در فعالیت حل مسئله ظاهر می 4-43شکل به شرح جدول اغلب طرح مسئله به دو      
 های طرح مسئله در فعالیت حل مسئله در ریاضی. انواع شکل0-09جدول 

 انواع ردیف
 تر، برای نزدیک شدن به حل مسئله اصلیمسئله و ساخت یک مسئله سادهتغییر صورت 7
شده است. تغییر برخی از شرایط مسئله موجود و ایجاد از مسئله و آنچه انجامبعد از حل یک مسئله، بازگشت به عقب برای درک درست  2

 های آن رسید. حلتری از مسئله و راهها به درک عمیقمسئله جدید تا  با بررسی آن

ک عنوان یآنچه باید توجه شود این است که طرح مسئله یکی از ملزومات مهم حل مسئله است و نباید تنها به     
عنوان ابزاری برای آموزش نیز نگریست. طرح مسئله هم به تولید یک مسئله جدید دیده شود بلکه باید به آن بههدف 

                                                           

1. Polya  
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س
شرح  به« قبل، در طول و بعد از حل مسئله»تواند صورت بندی جدید یک مسئله مفروض داللت دارد و لذا میو هم به
 انجام شود. 5-43جدول 

 مسئله  های طرح. انواع فرصت5-09جدول    
 توضیح انواع ردیف

بندی کند که امکان بیشتری برای حل آن شده، آن را طوری صورتکند با خلق مجدد مسئله دادهپژوهشگر سعی می طی حل مسئله 7
 «.دسترس فکر کنبه یک مسئله مناسب قابل»داشته باشد. به قول جرج پولیا 

شده نیست بلکه تولید یک مسئله جدید از یک بیافتد که هدف، حل مسئله داده تواند زمانی اتفاقطرح مسئله می قبل از حل مسئله 2
 اتفاق بیافتد.« حل کردنی»تواند قبل از هر ای میموقعیت یا تجربه است. چنین طرح مسئله

رح مسئله وع از طزمانی که فرد ممکن است برای خلق مسائل مرتبط، به بررسی شرایط مسئله اصلی بپردازد. این ن بعد از حل مسئله 9
 پولیا مرتبط است.« بازگشت به عقب»با مرحله 

 شده است. معرفی 6-43شود در جدول مراحلی که طی آن مسئله حل می     
 . مراحل حل مسئله در رشته ریاضی 6-09جدول 

 توضیح مراحل  ردیف
فهمیدن  7

 مسئله
 

پذیر است؟ آیا شرط مسئله برای شرط مسئله امکانها کدام است؟ شرط چیست؟ آیا تحقق یافتن مجهول چیست؟ داده
ار برید. کهای مناسب را بهعالمتو شکلی رسم  ؟ یا حشو و زائد است؟ یا متناقض است؟دارد یا خیرتعیین مجهول کفایت 

 ها را بر روی کاغذ بیاورید؟توانید آنهای مختلف شرط را جدا کنید. آیا میقسمت
 طرح نقشه 2

 
ا هها و مجهول را پیدا کنید. ممکن است مجبور شوید که در صورت یافت نشدن ارتباط مستقیمی میان دادهدهارتباط میان دا

ا آن ترین سؤاالت: آیهای کمکی در نظر بگیرید. باید سرانجام یک نقشه برای حل مسئله طرح کنید. مهمو مجهول، مسئله
ای های وابسته به آن آگاهی دارید؟ آیا از قضیاید؟ آیا از مسئلهدیده صورت دیگررا پیشتر دیده بودید؟ آیا همین مسئله را به

ا شبیه ای بیندیشید که همین مجهول یکه بتواند سودمند واقع شود آگاهید؟ به مجهول نگاه کنید! و بکوشید تا درباره مسئله
کار برید؟ هتوانید آن را بشده است. آیا میحل ترای وابسته به مسئله شما وجود دارد که پیشرا داشته باشد. در اینجا مسئلهآن

وانید تکار بردن آن را ممکن سازد؟ آیا میکار برید؟ آیا باید یک عنصر کمکی را وارد کنید تا بهتوانید روش آن را بهآیا می
توانید گر نمیا ع کنید.ها رجوصورتی دیگر بیان کنید؟ به تعریفتوانید آن را بهمسئله را دوباره بیان کنید؟ آیا میصورت

تر ای را که بیشهوابست توانید مسئلهای وابسته به آن بپردازید. آیا میشده را حل کنید؛ نخست به حل کردن مسئلهمسئله طرح
انید یک قسمت توتر؟ یا یک مسئله مشابه؟ آیا میتر؟  یا یک مسئله خاصدر دسترس باشد تخیل کنید؟ یا یک مسئله کلی

صورت مجهول تا چه اندازه دارید و باقی آن را کنار بگذارید؛ در اینرا حل کنید؟ تنها یک جزء از شرط را نگه از مسئله
ر شما های دیگری به فکها چیز سودمندی استخراج کنید؟ آیا دادهتوانید از دادهکند؟ آیا میشود و چگونه تغییر میمعلوم می
ها یا در صورت لزوم هر توانید مجهول یا دادهدن مجهول سودمند باشد؟ آیا میکند که بتواند برای به دست آورخطور می

رط ش کار بردید؟ آیا همهها را بهتر باشند؟ آیا همه دادههای تازه به یکدیگر نزدیکدو را چنان تغییر که مجهول تازه و داده
 دید؟کار برکار بردید؟  آیا همه مفاهیم اصلی مندرج در مسئله را بهرا به

اجرای  4
 نقشه

شده هتوانید آشکارا ببینید که گام برداشتدارید چک و امتحان کنید، آیا میحل مسئله، هر گام را که برمی در ضمن اجرای نقشه
 را ثابت کنید؟توانید درست بودن آندرست بوده است؟ آیا می

ارزیابی  0
 جواب 

تیجه را از توانید نتوانید نتیجه را چک کنید؟ آیا میآمده است. آیا میتدسبه عقب نگاه کردن یا امتحان کردن جوابی که به
 کار برید؟ای دیگر بهتوانید نتیجه یا روش را در مسئلهراهی دیگر به دست آورید؟ آیا می

 
 
 



 

 

 ۶7۶ مرجع پژوهش

 های مهندسی. مالحظات پژوهشی در رشته 09-4

وجه تپژوهش کاربردی به پژوهش بنیادی جای و به تنددنبال کشف روابط علت و معلولی هسپژوهشگران این حوزه اغلب به
. در علوم مهندسی هستندپژوهش های کاربردی دارای جنبه عملی و مستقیما متوجه حل مشکالت جامعه و بشریت دارند. 

ی اه، بر مشاهده، تجربه و آزمایش و دیگر شیوهروشاین  .روش پژوهش نسبت به علوم انسانی و نظری، کمی متفاوت تر است
طوریکه در هر زمان و هر مکان و توسط هرکس به ؛است یتشفاف و مزیت عمده این روش عینیت .متکی استافزاری مدرن نرم

 مورد تأکید پژوهشگران حوزه مهندسیقابل تکرار و مشاهده پذیربودن  عبارت دیگر،به. تواند انجام و مورد آزمایش قرار گیردمی
  ت.اس

هر چند اشد. داشته بحل مسائل پیچیده برای سازی مسائل پیچیده دارد، بایستی قابلیت ساده در حلسعی پژوهش آنجایی که از 
سیار بباید بتواند جواب مسئله را با سطح اطمینان پژوهشگر کافی نیست و کند اما تر میانداز حل آن را روشنشرح مسئله، چشم

 ترین مسیر را برای کسب اطالعات مناسب و شناخت عواملمناسب یلذا روش پژوهش بایست. کندبینی باالیی به درستی پیش
هایی است که به منظور رسیدن سریع به جواب درست مسئله مورد نیاز حلشامل ابزارها و راه این روشمرتبط فراهم سازد. 

ف و شناخت نقاط ضعف های مختلی با روشیمستلزم آشناپژوهش ها یا در یک کالم روش حلاست. انتخاب این ابزارها و راه
ای ه.  در یک جمع بندی، پژوهش در علوم مهندسی برای حل مسایل ناشناخته و دستیابی به یافتهها استو قوّت هر یک از آن

 باشد.های موجود میروش «توسعه فناورانه»یا  «فرآیندهای مهندسی»جدید جهت بهبود 
 
 
 

        



 

 

بخش چهارم  

و اخالقی پژوهش  مالحظات حقوقی 
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مالحظات حقوقی پژوهش  
51 

 هدف کلی: آشنایی با مالحظات حقوقی پژوهش 

 اهداف یادگیری
  آشنایی با مفهوم حقوق پژوهش 
  آشنایی با انواع مصادیق سرقت علمی 

 آشنایی با قوانین حق مؤلف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۶۴۱ مرجع پژوهش

 مقدمه

پژوهشگر باید با اشراف به موضوع مطالعه و برخورداری از مهارت فنی و دانش الزم پژوهش را انجام دهد. او باید 
بندی بداند که از کجا و چگونه پژوهش را آغاز کند و چگونه آن را ادامه دهد و درنهایت چطور فرایند پژوهش را جمع

 را به نتیجه برساند. در فرآیند پژوهش شناخت مالحظات حقوقی پژوهش بسیار مهم است.  کند و آن
 

 مفهوم حقوق پژوهش .  51-0
شود و واجد ضمانت دهی شده که بر اعضای جامعه تحمیل میمجموعه قواعد سازمان»عبارت است از « حقوق»     

روابط میان »دهنده گیرند. نظم حقوقی، سامانمی این قواعد بر بستر یک نظم اجتماعی شکل«. اجرای جمعی است
ای از هنجارهاست است. درواقع، نظم حقوقی مجموعه« نهادهای عمومی با یکدیگر»و « افراد با نهادهای عمومی»، «افراد

 یرد.گهای حقوقی هر جامعه انسانی شکل میکه در قانون اساسی و سایر قوانین موجود برای تنظیم روابط و وضعیت

دم زمینه برخورداری همه مر»کند که تمام امور جامعه بر طبق قوانین عمومی باشد تا اصل حاکمیت قانون اقتضا می     
 آور بودن آن است. فراهم شود. یکی از خصایص بارز قانون، الزام« از حقوق و تکالیف یکسان و ممانعت از خودسری

ها برای پژوهشگر الزامی است. فقدان شناخت الزم طالع از آندر حوزه پژوهش قوانین مشخصی وجود دارد که ا     
های مادی و اعتباری جدی به پژوهشگر شود. در برخی موارد ناآگاهی تواند باعث خسارتاز قوانین پژوهشی می

 برایهای ادبی شده است. بر این اساس هر پژوهشگر باعث اتهام بسیاری از پژوهشگران به مواردی چون سرقت
در حوزه پژوهش به شرح جدول « المللیرسمی، سازمانی و بین»مؤثر و مناسب خود به آگاهی از انواع قوانین  فعالیت

 نیاز دارد. 51-7
 . انواع قوانین پژوهشی 0-51جدول  

 توضیح انواع قوانین ردیف
مصوبات شورای عالی  قانون اساسی، مصوبات مجلس شورای اسالمی، مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی، رسمی کشوری 7

 فضای مجازی و دیگر اسناد حقوقی رسمی کشور 
 های سازمانینامهنامه، دستورالعمل، منشور اخالق و شیوهنامه، مقررات، نظاماساسنامه، آئین سازمانی 2
 شدهها تنظیمها و ملتبر اساس توافق بین دولت المللیبین 9

ه کتاب، های ذهنی ازجملمالکیت فکری است. مالکیت فکری به آفرینش مباحث حقوقی پژوهش بیشتر مربوط به     
و « هنری-مالکیت ادبی»ها اشاره دارد، که به دو مقولة های صنعتی، اختراعات و مانند اینمقاله، ترانه، موسیقی، طرح

ده و مؤلف ورنشود. حقوق مالکیت فکری، مانند سایر حقوق مالکیتی دیگر، به پدیدآتقسیم می« مالکیت صنعتی»
دهد از اثر محافظت کند و با حق تألیفی که در اختیار دارد در راستای کسب سود و عنوان صاحب اثر اجازه میبه

 شده است. اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز به آن اشاره 21منفعت از اثرش قدم بردارد؛ این همان حقّی است که در ماده 
 

 . انواع مصادیق سرقت علمی51-2
 خواهد بود.  2-51ها به شرح جدول ترین آنعلمی دارای مصادیق متعددی است که برخی از مهم سرقت
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س
 . انواع مصادیق سرقت علمی 2-51جدول 

 توضیح انواع ردیف
 های دیگران بدون استناددهیاستفاده از آثار و ایده استناد ندادن 7
 قول کوتاه ناقص ازحد و نقلبیشکننده، شامل استنادهای ناقص، گمراه استناد نامتناسب 2
 ترجمه اثر خود به زبان دیگر بدون استناددهی و ترجمه اثر دیگری بدون استناددهی ترجمه 9

دة نویسن»های دیگران بدون استناددهی و شامل مواردی چون آشکارترین نوع سرقت علمی استفاده از آثار و ایده    
 است.  9-51به شرح جدول  7«جزئی، تنبل کاری و خود سرقتیپنهان، رونویسی، مقالة معجون، استتار 

 . انواع سرقت علمی از نوع استناد ندادن 4-51جدول 
 توضیح انواع ردیف

 بنام خود یا اشخاص دیگر « نامآثار بی»انتشار  نویسنده پنهان 7
 برداری قسمتی از متن دیگران بدون استناد کپی رونویسی 2
 ها بدون تغییر خاص و نداشتن استناد داری از چند مطلب و تلفیق دادهبرکپی مقالة معجون 9
 که اصل ایده متعلق به دیگری است. تالش برای تغییر ظاهر و نه محتوا با تغییر کلمات و عبارات درحالی استتار جزئی 4
 رای خلق ایده و اثر جای تالش بهای دیگران بهها و ایدهصرف زمان زیاد برای سرهم کردن متن تنبل کاری 5
 استفاده فرد از آثار قبلی خودش که قبالً منتشرشده بدون دادن استناد  خود سرقتی 6

استناد ناقص، استناد »توان به دهد. ازجمله این موارد میدر مواردی هم سرقت علمی در عین استناددهی رخ می      
 (. 7931اشاره کرد )عباسیان،  4-51به شرح جدول  2«کامل ازحد و جنایتقول ناقص، استناد بیشکننده، نقلگمراه

 . انواع سرقت علمی در شرایط استناد دادن 0-51جدول 
 توضیح انواع ردیف

 اشاره به نام نویسنده اثر اما کوتاهی در ذکر سایر مشخصات کتابشناختی برای یافتن منبع  استناد ناقص 7
 د اطالعات دقیق برای یافتن منبع  استناد کور یا نبو کنندهاستناد گمراه 2
 قول برای استفاده از عین عبارتاستناد درست به منبع اما بدون درج عالمت نقل قول ناقصنقل 9
 قول اما بدون وجود هرگونه حرف جدید در متن پژوهش )فقط تکرار( رعایت استناد و عالمت نقل ازحداستناد بیش 4
 ها و مطالب دیگران به خود منسوب کردن اد در چند مورد اما آگاهانه برخی ایدهرعایت اصول استن جنایت کامل  5

دهد که را انجام می 5-51پژوهشگر هنگام استفاده از کار دیگران در اثر خود، یکی از سه حالت به شرح جدول      
 برای پیشگیری از سرقت علمی در هر سه حالت نیاز به استناد دارد. 

 های استفاده از کار دیگران در پژوهشاع روش. انو5-51جدول  
 توضیح انواع ردیف

 تر کردن متن با استفاده از جمالت متن اصلیتلخیص و گزینش جمالت و کوتاه نویسیخالصه 7
 قول غیرمستقیم و نقل به مضمون یا نوشتن یک ایده یا مطلب به زبان پژوهشگر پارافریزینگ یا نقل بازنویسی 2
 نوشتن عین مطلب از مقصد   مستقیمقول نقل 9

 توجه داشت.  6-51برای استفاده از کار دیگران در یک پژوهش باید به قواعد نگارشی به شرح جدول      

                                                           
1.  The Ghost Writer, The Photocopy, The Potluck Paper, The Poor Disguise, The Labor of Laziness, Self-
Plagiarism 
2.  The Forgotten Footnote, The Misinformer, The Too-Perfect Paraphrase, The Resourceful Citer, The Perfect 
Crime 
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 . قواعد نگارشی در استفاده از کار دیگران در پژوهش 6-51جدول    
 قواعد نگارشی ردیف

 شود.استفاده می " "و در انگلیسی از کوتیشن مارک به شکل «  »قول مستقیم در فارسی از گیومه به شکل برای نقل 7
 قول انگلیسی هنگام نگارش به زبان فارسی تا حد ممکن، پرهیز از آوردن عالمت نقل 2
 ر بودنبرای نمایش عیناً از منبع دیگ 7«تورفتگی»در موارد بیش از یک جمله و در حد یک بند یا پاراگراف بودن، تأکید بر استفاده از  9
 قول مستیم به بیش از یک بند )جز در موارد استثناء( تا حد ممکن پرهیز از استناد نقل 4
 ایعنوان اقدامی ضروری و حرفهنویسی بهاستفاده از گیومه و تورفتگی در خالصه 5

ا افزایش رفتار پژوهشی ر فقدان توجه الزم به اصول استناد دادن برای استفاده از متون دیگران، احتمال ارتکاب سوء     
« علمی سرقت»یا « محتواربایی»خوبی انجام نشود، حتی باوجود استناد آوری، احتمال چالش دهد. اگر بازنویسی بهمی

ار ها و افکخوبی به خواننده نشان داد که کدام قسمت از نوشته، ایدة دیگران و کدام قسمت حرفوجود دارد. باید به
اشاره دارد. در  «قول غیرمستقیم یا نقل معنایینقل»بر « نقل به مضمون ویسی، پارافریزینگ یابازن»خود فرد است. به 
ه لفظ و استفادة لفظ ب« اصول بازنویسی»به شرایط عدم رعایت « بازنویسی نادرست و فریبکارانه»این شکل مفهوم 

 بسته به بافت« پارافریزینگ یا بازنویسی»اشاره دارد. گاهی خود عبارت « متن مرجع»های از واژه« خارج از حد مجاز»
 (. 7936زاده عصارها، دارد )رجب« بازنویسی نادرست و متقلبانه»متن، اشاره به 

      
 . قوانین حق مؤلف51-4
آورد، قانون او را شود. کسی که اثری را پدید میهم گفته می« رایتکپی»یا « حق پدیدآورنده»، «حق مؤلف»به 

انون ق»کند. در ایران شناسد و حقوقی را برای او لحاظ میسنده، مؤلف، مصنّف، شاعر و امثال آن( میپدیدآورنده )نوی
خته شنا»به این مقوله پرداخته است. حق معنوی کتاب به اموری چون « حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان

-51انین حق مؤلف به دنبال مواردی به شرح جدول پردازد. قومی« شدن اثر به نام خود پدیدآورنده و امکان تغییر آن
 (.7931هستند )قاسمی و فنازاد،  1

 . امور مورد تأکید در قوانین حق مؤلف1-51جدول 
 موارد ردیف

 حق پدیدآورندگانحفظ منافع قانونی و به 7
 های استثمار و سوءاستفادهمصونیت پدیدآورندگان از آسیب 2
 رابطه فرد با اثرش محافظت از هرگونه تعدی به 9
 تنظیم رابطه پدیدآورنده و اثرش با جامعه و در چهارچوب قانون 4

، هرکدام چارچوب خاصی برای اجرای «هاها و روشفرهنگ»باید به این نکته توجه داشت که کشورها با توجه به      
ها بر حق ، اغلب با نمادها و یادداشتخود، عالوه بر نام افراد صاحب حق« صفحه حقوقی»ها در این امور دارند. کتاب

، «حق طبع محفوظ است»، «حق چاپ محفوظ است»ها جمالتی چون کنند. برای نمونه در برخی کتابمؤلف تأکید می
ها به این معنی خورد. عبارتبه چشم می« حقوق برای مؤلف محفوظ است»یا « همه حقوق برای ناشر محفوظ است»

تواند کتاب را چاپ کند و اگر دست به این کار بزند، با شده است، نمیحق او اشارهکس جز آنکه بهاست که هیچ
                                                           
1.  Intention 
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س
در صفحه حقوقی و وسط همین  ©اند از نماد های حق مؤلف پیوستهروست. کشورهایی که به معاهدهقانون روبه

 کنند. برای مثال:صفحه استفاده می
2000 by L. Seashore© 

ال. »شده و حق مؤلف از آن فردی به نام چاپ 2111کتاب برای نخستین بار در سال  که معنای آن این است که این 
برگزیده شد. « معاهده ژنو»در  7352المللی است در سال است. این نماد که اکنون در شمار نمادهای بین« شورسی

 (.7989داخل دایره به معنای این است که حقوق برای ناشر محفوظ است )آذرنگ،  Pنماد 
رسانه  شده در یکصورت تحریفافزار یا انتشار یک کتاب یا مقاله علمی بههمچنین تبدیل قالب کتاب به نرم      

حمایت از مؤلفان، مصنفان و »قانون  1همگانی بدون اجازه از صاحب اثر از موارد نقض مالکیت فکری است. ماده 
 ها به مقاصد ادبی، علمی، فنی، آموزشی وه است و استناد به آننقل از اثرهایی که انتشاریافت»اشاره دارد که « هنرمندان

 قول از آثار دیگران چهار شرط به شرحبرای نقل«. صورت انتقاد با ذکر مأخذ در حدود متعارف مجاز استتربیتی و به
 (.7931نیاز است )قاسمی و فنازاد،  8-51جدول 

 نقول از آثار دیگرا. شرایط الزم برای نقل8-51جدول 
 شرایط ردیف

 قول از آثار منتشرشده امکان نقل 7
 « جزوات درسی»استثنای به« مأخذ»لزوم قید  2
 و نه برای مقاصد تجاری 7صورت انتقاد و تقریظنقل از اثر دیگر برای مقاصد ادبی، علمی، فنی، آموزشی و تربیتی به 9
 رعایت حدود متعارف در نقل از اثر  4

وجود دارد؛ در غیر این صورت استفاده  3-51م برای استفاده منصفانه از آثار دیگران به شرح جدول چهار معیار مه     
 رایت است.نوعی نقض کپی

 . معیارهای استفاده منصفانه از آثار دیگران9-51جدول 
 شرایط ردیف

 برای مقاصد آموزشی و غیرانتفاعی 7
 توجه به ماهیت و طبیعت اثر 2
 اهمیت ماهوی بخش مورداستفاده از کل اثر توجه به میزان و 9
 تأثیر استفاده بر بازار احتمالی یا ارزش اثری که حقوق ناشی از آن نقض شده 4

حقوق  »های حقوقی، قواعدی برای حمایت و حفاظت از آثار فکری وجود دارد. در حال حاضر، بیشتر نظام      
 انتقال به دیگران وحق مؤلف، قابل« حقوق مادی»شود. در قسیم میت« مادی و معنوی»به دو دسته « پدیدآور یا مؤلف

انتقال به دیگران دارد. طبق اصول حق مؤلف وضعیتی دائمی و غیرقابل« حقوق معنوی»محدود به زمان است؛ اما در 
ت. اس مثابه نقض قانون حق مؤلف و دارای پیگرد قانونی، به«حقوق مادی و معنوی مؤلف»مسلم حقوقی، تخطی از 

های صورت غیرمستقیم و در فضای غیر قراردادی یا بدون رابطه قراردادی، با شکلبه« نقض حق مؤلف»در اغلب موارد، 
های اخیر با گسترش بسترهای ارتباطی و شود. در سالانجام می« نویسی و سایر موارد سرقت علمیرونویسی، سایه»

 بیشتر شده است.  « نقض حق مؤلف»فضای مجازی، 
                                                           

 ای نوشتنمطلبی را در تمجید کتاب یا نوشته .7



 

 

 ۶۴۸ مرجع پژوهش

دیده دارند. در قوانین ، تکالیفی برای جبران خسارت زیان«مسئولیت مدنی»و « قواعد عام مسئولیت قراردادی»    
حت رفته پدیدآوران، تضمانت اجراهایی برای احقاق حق ازدست« المللی برن و تریپسهای بینکنوانسیون»و « ایران»

 وجود دارد.  71-51به شرح جدول « جبران خسارت»و « اقدامات موقتی و احتیاطی»دو عنوان 
 . انواع ضمانت اجرایی احقاق حق مؤلف01-51جدول 

 توضیح انواع ردیف
اقدامات موقتی و  7

 احتیاطی
های تقلبی برای جلوگیری از ورود آوری نسخهالوقوع، انهدام و جمعاقداماتی با هدف جلوگیری از نقض قریب

 خسارت بیشتر و یا استمرار خسارت 
 موظف کردن شخص ناقض حقوق به پرداخت خسارت ناشی از نقض به شخص مؤلف   ران خسارتجب 2

آن است که شخص پدیدآور با استناد به مواد قانونی « اقدامات موقتی و احتیاطی»در ایران از قوانین مربوط به      
 های تقلبی اثرش جلوگیری کند. تواند از انتشار نسخهمی 77-51جدول 

 . برخی قوانین ایران برای اقدامات موقتی و احتیاطی 00-51جدول 
 توضیح قانون ردیف

قانون حمایت از حقوق  23ماده  7
 مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

تأکید بر رسیدگی مراجع قضایی به شکایت شاکی خصوصی و در صورت تأیید صدور حکم ممانعت 
 از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن

قانون ترجمه و تکثیر کتب  3ده ما 2
 و نشریات و آثار صوتی

تأکید بر رسیدگی مراجع قضایی به شکایت شاکی خصوصی، و در صورت تأیید جلوگیری از نشر 
 و پخش و عرضه کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع شکایت و ضبط آن

 «خسارات قابل مطالبه»توان به انواع می «جبران خسارت ناشی از نقض حق مؤلف»در ایران از قوانین مربوط به      
النفع یا خسارت عدم»اشاره کرد. البته درباره « الوکالههای دادرسی و حقهزینه»ازجمله خسارات مادی و معنوی مانند 

ای وجود ندارد و این مهم در قانون مبهم دلیل نقض حق مؤلف، وحدت رویهبه« رفته شخص مؤلفمنافع ازدست
علیه شخص ناقض در  72-51تواند با استناد به مواد قانونی جدول ست. در این شرایط شخص مؤلف میمانده اباقی

 (.7931محاکم طرح دعوی کند و جبران خسارت را خواستار شود )نعمتی، 
 . برخی قوانین ایران برای جبران خسارت مؤلف در قانون ایران02-51جدول 

 قانون ردیف
 مؤلفان و مصنفان و هنرمندان قانون حمایت حقوق 28ماده  7
 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی 1ماده  2
 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی 8ماده  9

 
 های کنترل رفتار حقوقی در پژوهش . انواع سامانه51-0

این اقدامات را هم آسان کرده است. های فناورانه عالوه بر افزایش زمینه سرقت علمی، شرایط تشخیص پیشرفت
اند. نحوة تهیافهای باالیی دستهای اخیر در زبان فارسی به قابلیتدر زبان انگلیسی و در سال« یابافزارهای مشابهنرم»

نند هستند تا بتوا« پایگاه داده، نمایه و امثال آن»افزارها مشابه موتورهای جستجو و برخوردار از انواع عملکرد این نرم
د. در گیرها را با منابع موجود تشخیص دهند. این اقدام با شناسایی موارد کپی و چسبانده شده صورت میمشابهت

به « دهسرقت ای»و حتی « هاترجمه»، «هاهای غیرمستیم یا بازنویسیقولنقل»های پیشرفته تالش شده تا موارد شکل



  

 

 

 مالحظات حقوقی پژوهش ۶۴۵

س
زاده عصارها، ند در حال تکمیل است )عباسیان و رجبتشخیص شود که البته این روکمک هوش مصنوعی قابل

7934 .) 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران بانام اختصاری مشهور »در ایران مرکز رسمی برای انجام این کار       

 ا به شرحهبا ایجاد انواع سامانه« وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»عنوان یک پژوهشگاه در زیرمجموعه به« ایرانداک
 شود. به پژوهشگران برای کنترل رفتارهای حقوقی پژوهشی کمک می 79-51جدول 

 رسانی به پژوهشگران در ایرانداک های خدمت. انواع سامانه04-51جدول 
 توضیح انواع ردیف

 ها و گزارش عناوین مشابه یا تکراری برای مرور عناوین سایر پیشینه سامانه پیشینه پژوهش 7
 هاها و گزارش میران موارد مشابهتسایتها و وبها، رسالهنامهبرای مرور محتوای پایان انه همانندجو سام  2
نامه، سامانه ملی ثبت پایان 9

 رساله و پیشنهاده
 نامه و رساله برای صیانت از حقوق پدیدآورندگان امکان ثبت پیشنهاده، پایان

 

 بودن عنوان(. سامانه پیشینه پژوهش )تکراری ن51-0-0
 ثبت عنوان« تکرار موضوعات پژوهشی»برای جلوگیری از « وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»بر اساس مصوبه 

نوان ع»توسط دانشجویان اجباری است. دانشجویان باید برای اطمینان از تکراری نبودن « ایرانداک»ها در پروپوزال
بط رها به تأیید گروه یا مراجع ذییافت کنند تا پروپوزال آن، گزارشی را از سامانه پیشینه پژوهش در«پروپوزال

دانشگاهی برسد. دانشجویان با ارائه رسمی درخواست بر روی سامانه و پرداخت هزینه مشخص شده بر روی آن از 
این  امگبهطریق یک نامه رسمی، پاسخ خود را نشانی الکترونیکی معرفی شده، دریافت خواهند کرد. مراحل اجرای گام

 تا(.   مرور کرد )سامانه پیشینه پژوهش، بی 74-51توان در جدول فرایند را می

 شده در ایرانداک. مراحل ثبت عنوان تصویب00-51جدول 
 مراحل ردیف

  / https://irandoc.ac.irمراجعه به آدرس سایت ایرانداک به نشانی: 7
 روی قسمت درخواست پیشینه پژوهشکلیک بر  2
 «کاربر تازه هستم»وارد شدن در قسمت  9
 نویسی واردکردن مشخصات و زدن دکمه نام 4
 شده از طرف ایرانداک و ورود به صفحه مربوط به ثبت عنوان مراجعه به ایمیل و تأیید لینک ارتباطی ارسال 5
 دریافت پاسخ نهایی درباره موضوع در ایمیل  6

صفحه اصلی  7-51شود. در شکل صورت تصویری ارائه میشده در جدول، بهدر ادامه هر یک از مراحل معرفی     
 شده است.   ایرانداک نمایش داده

https://irandoc.ac.ir/
https://irandoc.ac.ir/


 

 

 ۶۴۶ مرجع پژوهش

 
 . صفحه اصلی ایرانداک 0-51شکل 

 باز شود.  2-51شکل ای بهسپس روی قسمت پیشینه پژوهش کلیک کرده تا صفحه     

 
 صفحه پیشینه پژوهش . ورود به 2-51شکل 

نویسی  برای پر کردن مشخصات و نام 9-51ای به شکل کلیک کرده تا صفحه« کاربر تازه هستم»سپس روی قسمت      
 باز شود.



  

 

 

 مالحظات حقوقی پژوهش ۶۴7

س

 
 نویسی.  ورود به صفحه نام4-51شکل 

 شود. باز میمقابل شما  4-51ای به شکل نویسی صفحهپس از پر کردن مشخصات و با کلیک روی گزینه نام         

 
 نویسی در ایرانداک. پیام ارسالی پس از نام0-51شکل 

را  شده از ایرانداکنویسی باید به ایمیل یا رایانامه خود بروید و ایمیل ارسالبا مشاهده پیام ارسالی پس از نام     
 را مشاهده خواهید کرد.  5-51بازکنید. در ایمیل بازشده فضایی به شکل 



 

 

 ۶۴۴ مرجع پژوهش

 
 نویسییمیل دریافتی از ایرانداک پس از نام. ا5-51شکل 

ی انویسی شما تأیید شود. پس از کلیک روی لینک صفحهشده کلیک کنید تا نامدر این مرحله باید روی لینک ارسال     
 شود. مقابل شما باز می 6-51به شکل 

 
 نویسی. ورود به سامانه ایرانداک و دریافت تأیید نام6-51شکل 

مرحله باید روی لینک ورود به سامانه کلیک کنید تا وارد سامانه شوید. در این مرحله از شما آدرس ایمیل  در این     
ارد ها شما وشود. با ورود آننویسی مشخص کردید، برای ورود به سامانه خواسته میو پسورد انتخابی که هنگام نام



  

 

 

 مالحظات حقوقی پژوهش ۶۴۲

س
شود.  مقابل شما باز می« پیشینه پژوهش»ام به ن 1-51سامانه خواهید شد. در این مرحله فضایی به شکل 

 
 . ورود به بخش پیشینه پژوهش سامانه ایرانداک1-51شکل 

 مقابل شما باز شود.  8-51در این مرحله باید روی ثبت درخواست پیشینه کلیک کنید تا فضایی به شکل      

 
 . ورود به بخش ثبت درخواست پیشینه تازه 8-51شکل 



 

 

 ۶۲۱ مرجع پژوهش

ه باید فرم را تکمیل و موضوع یا عنوان رساله را ثبت کرد. سپس نسبت به ثبت و پرداخت آنالین در این مرحل     
اقدام کنید تا نتایج کار و بررسی در خصوص تکراری نبودن موضوع رساله به نشانی شما ارسال شود. در قسمت 

ار ها نیز ارسال شود. پس از اتمام کای آنافزودن رایانامه نشانی ایمیل اساتید راهنما و مشاور را بنویسید تا نتایج بر
 شود. به نشانی ایمیل شما ارسال می 3-51ساعت، پیامی مشابه شکل  12تا  24ظرف 

 
 . نمونه پیام دریافتی از ایرانداک برای تأیید تکراری نبودن موضوع9-51شکل 

 
 نامه و رساله(سامانه همانندجو )بررسی میزان مشابهت در پروپوزال، پایان .51-0-2

برخوردار است که این بانک « ها و دیگر مدارک علمیها، رسالهنامهمتون پایان»از پشتوانه بانک « همانندجو»سامانه 
باشد. سامانه همانندجو برای بهبود اخالق علمی و حمایت از مالکیت طور پیوسته در حال بروز شدن میاطالعاتی به

وجوی خودکار در با جست« همانندجو»اندازی شد. های علمی راهگیری از بدرفتاریچنین پیشفکری و معنوی و هم
های همانند را بازیابی ، نوشته«وب»و همچنین در « ها و دیگر مدارک علمی در ایرانداکها و رسالهنامهمتن کامل پایان»

رفی شده در جدول دهد. بر اساس قوانین و مقررات معرا نمایش می« منبع اطالعات همانند»و « اندازه همانندی»و 
های علمیه و در حوزه« هارساله»و « هانامهپایان»، «هاها یا پروپوزالپیشنهاده»برای تمام « همانندجو»استفاده از  51-79

های آموزش عالی، پژوهشی، و فناوری دولتی و غیردولتی کشور اجباری ها و مؤسسهها، پژوهشگاههمچنین دانشگاه
 تا(.بیاست )سامانه همانندجو، 

 
 



  

 

 

 مالحظات حقوقی پژوهش ۶۲۸

س
 ها در ایران ها و رسالهها، پایان. قوانین و مقررات اجباری بودن استفاده از همانندجو برای تمامی پروپوزال04-51جدول 

 قانون ردیف
 مجلس شورای اسالمی 7936مرداد  97مصوب « پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی»تبصره نه قانون  7
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 6/3/7935/ در  تاریخ 735323نامه شماره آیین 2

توانند به عضویت این سامانه درآیند ها میها و همایشها و نشریهبرای کاربست این سامانه، پژوهشگران و مؤسسه     
د. مان دریافت کننترین زهای خود را بارگذاری و نتیجه همانندجویی را در کوتاهپس با ورود به سامانه، نوشتهو ازآن

است. با انتخاب این آدرس وارد فضایی به /« https://tik.irandoc.ac.ir/User/SignUp»نشانی ورود به این سامانه 
 خواهید شد.  71-51شرح شکل 

 
 . صفحه ورودی سامانه همانندجو01-51شکل 

برای  شود. یک ایمیلعضویت آن انجام می نام توسط دانشگاه و با معرفی یک نماینده ودر این فرایند ابتدا ثبت     
کند. بعد از فعال شدن عضویت، یک ایمیل شود و او مجوز عضو کردن اعضا در سامانه را پیدا مینماینده ارسال می

کاراکتری است که استاد باید به دانشجو برای ورود  5رود. شناسه شامل کد شامل گذرواژه و شناسه برای استاد می
 نام خود را انجام دهند.یسی شخص حقیقی برای دانشجوها است که از آن طریق باید ثبتنوبدهد. نام

توانند به عضویت این سامانه درآیند ها میها و همایشها و نشریهبرای کاربست این سامانه، پژوهشگران و مؤسسه     
 ترین زمان دریافت کنند.جویی را در کوتاههای خود را بارگذاری و نتیجه همانندپس با ورود به سامانه، نوشتهو ازآن

 خواهد بود.  74-51مراحل استفاده دانشجو از سامانه همانندجو به شرح جدول 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ۶۲۲ مرجع پژوهش

 . مراحل ثبت و استفاده از سامانه همانندجو در ایرانداک00-51جدول 

 مراحل ردیف
 مربوط به دانشجویان « شخص حقیقی»نویسی از بخش انتخاب گزینه نام 7
 گام و با دقتتکمیل اطالعات شخصی در سه 2
 در قسمت رایانامه، نشانی ایمیل خود را وارد کنید و در قسمت گذرواژه رمزی را انتخاب نمایید.  9
اگر  شود.سازی حساب کاربری وی انجام میشود و با کلیک روی آن، فعالسازی به رایانامه کاربر فرستاده مینام، پیوند فعالپس از ثبت 4

سد و کاربر رنویسی به پایان نمیشود و نامسازی برای کاربر فرستاده نمیرایانامه کاربر نادرست باشد یا درست وارد نشود، رایانامه فعال
 کار ببرد.نخواهد توانست همانندجو را به

رد سایت همانندجو شده و مراحل بعدی رو برای تواند با رایانامه )ایمیل( و گذرواژه خود واسازی حساب کاربری، کاربر میپس از فعال 5
 نامه انجام دهد.ثبت پروپوزال یا پایان

 که کاربرد باید روی گزینه« های گذشتهدرخواست»و « درخواست تازه»ورود به محیط همانندجو نمایان شدن صفحه داشبورد با دو گزینه  6
 کلیک کند. « درخواست تازه»

نامه یا رساله از چکیده تا ید نوع درخواست را مشخص کرد و عنوان را نوشت. در ادامه متن پروپوزال، پایاندر قسمت درخواست تازه، با 1
( انتخاب A+Ctrlبا  ) Wordاستثنای فهرست مطالب، فهرست منابع و مأخذ و ضمایم  از فایل اصلی فقط با فرمت  گیری و بهآخر نتیجه
 کنید.  paste(  در کادر متن اصلی  برای همانندجوی  V+Ctrl( کپی  و آن را )C+Ctrlو آن را با)

ایپ توانید از استاد راهنما بگیرید. تدر گام بعد و پس از واردکردن رایانامه )ایمیل( استاد راهنما و شناسه استاد راهنما )پنج کارکتری( که می 8
 کند.رانداک تأیید نمیحروف بزرگ و کوچک و عدد در شناسه خیلی مهم هست اگر درست تایپ نشود ای

 ود.شبانکی که پس از پرداخت مرحله کار تمام میکلیک روی دکمه تأیید و نمایش هزینه همانندجوی و با امکان پرداخت با استفاده از کارت 3
یی فت تا درصد همانندجور« های گذشتهدرخواست»دقیقه بعد از ثبت ممکن است. برای این منظور باید به گزینه  71پیگیری نتیجه اغلب از  71

درصد باشد ابتدا باید اشکاالت برطرف و مجدد مراحل  91درصد است. اگر همانندی بیش از  91را دید. محدوده مجاز همانندی حداکثر تا 
 قبل تکرار شود. 

دار ما مارکهایی برای شقسمت توانید ببیند چهشده دیدن رو بزنید میشده در قسمت عالمت جستجو که نوشتهبرای دیدن اشکاالت گرفته 77
 عنوان ایراد باید برطرف شود. شده و به

نامه و رساله باید انجام شود. میزان درصد قابل همپوشانی حداکثر تا این کار هم برای پروپوزال و هم برای پایان     
فهرست منابع و عناوین  هایی مانند فهرست مطالب،درصد بیشتر بود باید بخش 91درصد است. اگر همانندی از  91

ود، شها در آنجا گزارش میتکراری را حذف کرد و تا حد امکان مبانی نظری و پیشینه فصل دوم که بیشترین همانندی
ی ارائه های مختلفبندی جدیدتری ارائه شوند. نتایج همانندجو با رنگتوسط پژوهشگر بازنویسی و با زبان و جمله

 ده از یک منبع خاص است.شود که هر رنگ نماد استفامی
      
 نامه، رساله و پیشنهادهسامانه ثبت ملی پایان .51-0-4

ها های تحصیالت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها، و رسالهنامهها، پایاننامه ثبت و اشاعه پیشنهادهآیین
آموزش عالی، پژوهشی، و فناوری  ها، و مراکزها، پژوهشگاه( از همه دانشگاه7935/3/6/و تاریخ 735323)شماره 

متن این مدارک را در دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری خواسته است که فایل تمام
ی ثبت سامانه مل»سازی این فرایند، ایرانداک پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک( ثبت کنند. برای آسان
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در اختیار دانشجویان قرار داده است. فرایندهای « /https://sabt.irandoc.ac.ir»را با نشانی « ه، و پیشنهاده، رسالنامهپایان
 باشد. می 75-51استفاده در این سامانه به شرح جدول قابل

 نامه، رساله و پیشنهاده. کاربردهای سامانه ثبت ملی پایان05-51جدول 
 توضیح موارد ردیف

 گیریمراجعه دانشجویان به سامانه پس از تصویب پیشنهاده، ثبت اطالعات پیشنهاده و دریافت شناسه ره پیشنهادهپروپوزال یا  7
 امانهنامه یا رساله در سمنزله ثبت پایانگیری بهمتن و دریافت شناسه رهالف( ثبت و بارگذاری فایل تمام نامه یا رسالهپایان 2

 ه محل تحصیل گیری به مؤسسب( اعالم شناسه ره
 ج( ورود دانشگاه به سامانه و بررسی و تأیید اطالعات دانشجو برای ثبت پایانی 

نامه یادشده در پایگاه اطالعات علمی ایران )گنج( به دهی و در چارچوب آیینها، مدارک سازمانازاین گامپس     
 است.  77-51ثبت در این سامانه به شرح شکل شود. فرایند در اختیار عموم گذاشته می Ganj.irandoc.ac.irنشانی 

 
 . فرایند ثبت در سامانه 00-51شکل 

امه، نصورت ساده و کاربردی از روی سامانه دید )سامانه ملی ثبت پایانتوان بهجزئیات مراحل این فرایند را می      
 تا(. رساله و پیشنهاده، بی
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اخالقی  پژوهشمالحظات   

51 

 هدف کلی: آشنایی با مالحظات اخالقی پژوهش 

 اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم اخالق پژوهش 
 المللی اخالق نشر )کوپ(آشنایی با کمیته بین 

 نامه کمیته اخالق زیستی دانشگاه پیام نور آشنایی با آئین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۶۲۶ مرجع پژوهش

 مقدمه

های ارزشی دیگران از پژوهش را سو به بررسی عملکرد پژوهشگر و از سوی دیگر داوریق پژوهش از یکاخال
 دهد. در این فصل ابعاد مختلف اخالق پژوهش موردبحث قرار خواهد گرفت.موردتوجه قرار می

 
 . مفهوم اخالق پژوهش 50-0

رهای خوب و بد از منظر ارزش و داوری اشاره دارد؛ کننده رفتابه قواعد و اصول تعیین Moralوجدان در ترجمه واژه 
ای ای و کاری برای ترسیم مجموعهناظر بر قواعد اخالقی پایشگر رفتار حرفه Ethicsکه اخالق در ترجمه واژه درحالی

ورکلی طرا به« اخالق»کنند و از ضوابط توافقی است. برخی از محققان، واژه اصول اخالقی را از واژه اخالق تفکیک می
را برای معرفی یک رویکرد خردگرا و حتی علمی و « اصول اخالقی»اما « رفتار نیک»برای مشخص کردن معیارهای 

رج های مندصورت مدون و در قالب توصیهبرند. ازآنجاکه اصول اخالقی بهتوجیهی در مورد قواعد رفتاری به کار می
شوند؛ اما تفاوتی که با مقررات حقوقی دارند، وق نزدیک میشوند، به حوزه حقها و بندهای خاص عرضه میدر ماده

که اصول اخالقی، از این است که مقررات حقوقی عمومیت دارند و اجرای آن برای همه افراد الزم است، درحالی
 اای خاص مانند دانشجویان و اساتید  رهای اقتدارآمیز برخوردار نیستند و تنها یک گروه اجتماعی یا حرفهویژگی

 (.7934ها نیز محدود است )ببران، خانیکی و آطاهریان، آور آنهای الزامدربرمی گیرند و جنبه
نهاد یا بنگاه ازجمله افراد شاغل در آن است و شامل رهنمودهای های اخالقی یکعنوان مسئولیتای بهاخالق حرفه     

های اخیر موردتوجه جدی قرارگرفته در سالای پژوهش ضرورت تدوین اصول اخالق حرفهعملی و کاربردی است. 
-فهاخالق حراند. المللی قرارگرفتهاست. امروزه منشورهای اخالقی متعددی مانند کوپ وجود دارند که موردتوافق بین

ا هعنوان شخص مسئول در برابر ارزشدنبال فهمی از اخالق معنوی یا وجدان است که درنهایت به برداشت ما بهای به
شود. گیرد، فرد دچار چالش میای در تعارض با اخالق معنوی قرار میامد. وقتی عناصر نظام اخالق حرفهانجمی

احترام به »اخالق شناسان در توجیه منطقی رفتارها و کردارها، فرد را به ترسیم اصول عمومی و پایداری همچون 
اصلی  کنند. این اصول کانونترغیب می« اجتماعی های جمعی وکرامت انسانی، بیان حقیقت، شفافیت و التزام به ارزش

 (.7988دهند )خانیکی، ای را تشکیل میقوانین اخالق حرفه
های قطعی در هر کشور ای در حدفاصل بین اخالق و حقوق قرار دارد. قوانین دستورالعملاخالق شناسی حرفه     

ر گرفته ها تنبیهی در نظو اغلب برای شکسته شدن آن ها قابل پیگردهای حقوقی استیا سازمان هستند که تخطی از آن
ها را متوقف یا دستگیر کرده و به محاکم دهند و آنشکنان واکنش نشان میشود. نیروهای انتظامی در مقابل قانونمی

یمه رشده در قانون، مورد قضاوت و جشکنان را بر اساس موارد تعییندهند. محاکم قضایی نیز قانونقضایی تحویل می
شود. درواقع خوب و بدهایی که دهند. اما اخالق بیشتر جنبه درونی دارد و با معیار اساسی وجدان کنترل میقرار می

مند شده، توسط فردی مانند پژوهشگر، درونی در سطح جامعه و فرد، موردپذیرش عمومی قرارگرفته یا شاخص
دهد و در سطوح بعدی، گام، وجدان فرد به او هشدار میها، در نخستین توجهی به این شاخصشود. در صورت بیمی
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س
دهد. بسیاری از امور پژوهش هم جنبه اخالق تشخیص میمدار یا بیقضاوت جامعه است که پژوهشگر را اخالق

 (.7931قانونی و هم جنبه اخالقی دارند )قاسمی و فنازاد، 

      
 0المللی اخالق نشر )کوپ(. کمیته بین50-2

ن نظران این حوزه است. اینظر بین سردبیران، داوران مجالت معتبر علمی و صاحبی برای بحث و تبادلکوپ، انجمن
با گروه کوچکی از سردبیران مجالت پزشکی در انگلیس آغاز کرد و اکنون حدود  7331کمیته فعالیت خود را از سال 

ذیر پمند امکانران مجالت و سایر افراد عالقهها دارد و عضویت برای سردبیعضو از سراسر دنیا در تمام رشته 3111
ران ها و پیشنهادهایی را برای سردبیران و ناشاست. بسیاری از ناشران بزرگ دنیا عضو کوپ هستند. کوپ، دستورالعمل

توانند از آن کمک است که هنگام برخورد با انواع رفتارهای غیراخالقی در پژوهش، میکرده و داوران مجالت تهیه
دوراز غرض و امثال آن تأکید دارند داری و انصاف و داوری بدون تعصب و بهیرند. این موارد بر رعایت اصل امانتبگ

 (.7934)عباسیان، 
 

 نامه کمیته اخالق زیستی دانشگاه پیام نور . آئین50-4
م پایه و علوم زیستی ها در حیطه علوهای واالی اخالقی در انجام پژوهشمنظور نظارت بر رعایت اصول و ارزشبه

ه شرح ای با اهدافی بنامهبر انسان یا حیوانات و تکریم رعایت حقوق تمامی افراد یا حیوانات مرتبط با پژوهش، آیین
 شکل گرفت.  7-57جدول 

 نامه کمیته اخالق زیستی دانشگاه پیام نور . اهداف آئین0-50جدول 
 اهداف ردیف

 های تجربیقی در تمامی پژوهشرعایت موازین شرعی، حقوقی و اخال 7
 مراقبت از حیوانات در برابر خطرات احتمالی ناشی از پژوهش 2
 های اسالمی در انتخاب موضوع و روند انجام پژوهشحفظ حقوق آزمودنی، پژوهشگر و سازمان مجری پژوهش و حفظ ارزش 9
 می و اخالق ملی توسط پژوهشگران داخلی و خارجیهای مغایر با موازین اخالق اسالهای پژوهشپیشگیری از اجرای طرح 4
 های پژوهشی ترویج فرهنگ استفاده از مشاورین اخالقی و حقوقی در برنامه 5

عنوان رئیس کمیته(، معاون پژوهش و فناوری، یکی ای متشکل از رئیس دانشگاه )بهنامه کمیتهبرای اجرای این آئین    
استادیار(، یکی از اعضای علمی گروه معارف حداقل استادیار یا دارای مدرک  از اعضای علمی رشته حقوق )حداقل

 حوزوی، یک نفر متخصص اخالق پزشکی و یک نفر اعضای علمی گروه آمار )حداقل استادیار( وجود دارد. 
تان سهای پژوهشی با موضوعات انسانی یا حیوانی تأییدشده توسط شورای پژوهشی ااین کمیته به بررسی طرح     
است. از مالحظات اخالقی مواردی « شرعی، حقوقی و اخالقی»ها با تأکید بر رعایت مالحظات پردازند. بررسی آنمی

رضایت آگاهانه آزمودنی، رعایت حقوق و آزادی آزمودنی، حفظ آزمودنی از خطرات احتمالی پژوهش، رعایت »چون 
های اسالمی در انتخاب موضوع و روند عات، حفظ ارزشرازداری، مراعات حقوق همکاران، استفاده صحیح از اطال

ناسی با ششناسی و روانهای دکتری در رشته زیستها و رسالهنامهاست. بنابراین تمام پایان« انجام پژوهش و امثال آن
                                                           
1. COPE 



 

 

 ۶۲۴ مرجع پژوهش

شی الزام هها نیز با نظر شورای پژوموضوعات انسانی و حیوانی به مجوز کمیته اخالق زیستی نیاز دارند؛ در سایر رشته
 شود. آن مشخص می

مبنای قضاوت اخالقی در کمیته مرکزی عالوه بر شرع مقدس و قوانین رسمی کشور، کد مربوط به حفاظت      
 های الزم برای ارزیابی اخالقی از قبیلآزمودنی انسانی و حیوانی است. بر این اساس، کمیته اخالق زیستی باید فرم

را به همراه اطالعات موردنیاز در دسترس پژوهشگر قرار دهد. « ضرر و زیان و امثال آن نامه، ارزیابیرضایت»های فرم
 است.  2-57کدهای مربوط به حفاظت آزمودنی انسانی به شرح جدول 

 . کدهای مربوط به حفاظت آزمودنی انسانی  2-50جدول  
 کدها ردیف

 ای های مداخلهویژه پژوهشآزمودنی انسانی به ها بر رویضرورت کسب رضایت آگاهانه و کتبی در کلیه پژوهش 7
کننده قرار دادن آزمودنی در معرض ضرر و زیان غیرمعقول یا ایجادکننده محدودیت تواند توجیهارجحیت منافع جامعه یا پیشرفت علم نمی 2

 در اعمال اراده و اختیار او باشد. 
 ید، تطمیع و اغوا باشد. کسب رضایت آگاهانه باید فارغ از هرگونه اجبار، تهد 9
در مواردی که محقق ازنظر تشکیالتی در باالدست آزمودنی باشد، علت انتخاب آزمودنی باید به تأیید کمیته اخالق زیستی برسد و توسط  4

 فردی ثالث، رضایت آگاهانه کسب شود. 
های احتمالی، فواید و مدت ش اجرا، هدف پژوهش، زیانرو»در پژوهش بالینی درمانی یا غیردرمانی، پژوهشگر باید اطالعات مربوط به  5

 نامه قید شوند. را در حد مرتبط با آزمودنی به او تفهیم و به سؤاالت او پاسخ دهد. این موارد باید در رضایت« پژوهش
ورت و درمانی فراهم و در صهای علوم پزشکی، باید قبل از انجام پژوهش تمهیدات الزم از قبیل امکانات پیشگیری، تشخیصی در پژوهش 6

 بروز خسارت غیرمتعارف جبران شود. 
 ربط )آزمودنی، پژوهش و سازمان( باشد. نحوه گزارش یا اعالم نتیجه پژوهش، باید با رعایت حقوق مادی و معنوی عناصر ذی 1
ود. در صورت انصراف، پژوهشگر باید تبعات تواند از شرکت در پژوهش منصرف شپژوهشگر باید به آزمودنی اعالم کند که در هر زمان می 8

 نامطلوب احتمالی ناشی از ترک پژوهش را به ایشان تفهیم و او را حمایت کند. 
 هاگر به نظر پژوهشگر، ارائه برخی اطالعات به آزمودنی، منجر به مخدوش شدن نتایج تحقق شود، عدم ارائه این اطالعات باید با تأیید کمیت 3

 موقع آزمودنی از آن اطالعات فراهم شود. ریزی کاملی برای آگاهی بهباشد و در ضمن برنامهاخالق در پژوهش 
مسئولیت تفهیم اطالعات به آزمودنی به عهده پژوهشگر است و در مواردی که فرد دیگری این اطالعات را به آزمودنی بدهد، از محقق  71

 سلب مسئولیت نخواهد شد. 
پژوهش، بدون ارائه اطالعات مربوط به پژوهش، ممنوع است. مگر اینکه آزمودنی آگاهانه از حق خود در کسب شرکت دادن آزمودنی در  77

 نظر کرده باشد. اطالعات صرف
ها اطالع داده شود که در پژوهش شرکت ضروری است، باید به آزمودنی« شاهد و مورد»های کارآزمایی بالینی که وجود دو گروه در پژوهش 72

 قرار گیرند.  « شاهد و مورد»طور تصادفی در یکی از دو گروه ند که ممکن است بهاکرده
های درمانی میزان ضرر و زیان باید کمتر از منافع پژوهش باشد. مرجع تشخیص کمیته اخالق در پژوهش با اعالم نظر پس از در پژوهش 79

 ای رشته مربوط است. مشورت با متخصصان حرفه
ای هپذیرش نباید از میزان ضرر روزمره آزمودنی بیشتر باشد. البته در محاسبه آن باید ضرر و زیانغیردرمانی میزان ضرر قابل هایدر پژوهش 74

 ناشی از اقتضای موقعیت و شرایط شغلی، سنی، زمانی و مکانی را استثنا کرد.  
 ردن آزمودنی با ضرر و زیان اضافی در پژوهش باشد. تواند توجیهی برای مواجه کبودن نمی« عملی، ساده، سریع و اقتصادی» 75
ها به ها از این زیانهای دچار فقر فرهنگی و اجتماعی یا مالی باید درک صحیح آزمودنیهای دارای زیان احتمالی با آزمودنیدر پژوهش 76

 تأیید کمیته اخالق در پژوهش برسد. 



  

 

 

 مالحظات اخالقی پژوهش ۶۲۲

س
تلقی و آن را افشا نکند و در ضمن شرایط عدم افشای آن را نیز « راز»عنوان نی را بهپژوهشگر موظف است که اطالعات مربوط به آزمود 71

 فراهم کند. مگر آنکه در این مسیر محدودیتی داشته باشد که در این صورت باید از قبل آزمودنی را مطلع کند. 
ترتیبی اتخاذ کند که در شرایط ضروری اطالعات مربوط  اطالع باشد، پژوهشگر بایستیدر مواردی که آزمودنی، از نوع دارو در پژوهش بی 78

 به دارو را در اختیار آزمودنی و یا پزشک معالج او قرار دهد. 
 هرگونه صدمه جسمی و زیان مالی که در پی انجام پژوهش بر آزمودنی تحمیل شود، باید مطابق قوانین موجود جبران شود.  73
 ید مغایر با موازین دینی و فرهنگی آزمودنی و جامعه باشد. های گوناگون پژوهش نباانجام روش 21
های خاص چه ازنظر نوع آزمودنی و چه ازنظر روش پژوهش، انتخاب آزمودنی از بین زندانیان و گروه–در شرایط مساوی در روند پژوهش  27

رفی و بقیه جامعه از طرف دیگر، انتخاب اولویت به پریش و جنین( از طماندگان ذهنی، مبتالیان به زوال عقل، بیماران روان)صغار، عقب
 عهده کمیته اخالق زیستی است. 

 هایی که نتایج آن منحصر به زندانیان باشد، با کسب رضایت آگاهانه کتبی بالمانع است. شرکت زندانیان در پژوهش 22
ان آزمودنی ترجیحی در پژوهش شرکت داد و از طرفی نیز عنوزندانیان را به علت شرایط خاص ازجمله در دسترس بودن آنان، نباید به 29

 ها را از منافع پژوهش محروم کرد.  توان آننمی
ی از شرط کسب رضایت کتبها بهپریش در کلیه پژوهشماندگان ذهنی، مبتالیان به زوال عقل و بیماران روانهای صغار، عقبشرکت گروه 24

 م چنین پژوهشی بالمانع است. ها و اثبات ضرورت انجاولی قانونی آن
از  یکانجام پژوهش غیردرمانی بر روی جنین مجاز نیست و تنها زمانی مجاز است که به نفع جنین و مادرش باشد و ضرری متوجه هیچ 25

 آنان نشود. بدیهی است کسب رضایت آگاهانه کتبی از مادر و ولی قانونی جنین ضروری است. 
 شرط ضرورت و رعایت موازین قانونی بالمانع است. های سقط شده بهینانجام پژوهش بر روی جن 26
 های بنیادی نیاز به کسب اجازه از فرد دهنده سلول و تصویب کمیته اخالق زیستی دارد. انجام پژوهش بر سلول 21

 مرور کرد.  9-57توان به شرح جدول همچنین کدهای مربوط به حفاظت آزمودنی حیوانی را می     
 . کدهای مربوط به حفاظت آزمودنی حیوانی   4-50جدول  

 کدها ردیف
 افزار کامپیوتری ضرورت استفاده از حیوانات آزمایشگاهی برای مطالعه در شرایط نبود امکان تجربه انسانی یا جایگزینی نرم 7
ه دالورود نباید تا اطمینان یافتن از سالمت عمومی بتأیید و در صورت بیماری قرنطینه شود. حیوان جدی سالمت حیوان باید هنگام تحویل 2

 محل حیوانات دیگر منتقل شود. در صورت وجود بیماری باید حیوان تحت درمان قرار گیرد. 
 حیوانات قبل از ورود به مطالعه پژوهشی باید با افراد و محیط سازگار شوند.  9
 شده باشد. ازهای تخصصی آن باید قبالً فراهمشرایط الزم نگهداری حیوان بر اساس گونه حیوان و نی 4
فضای نگهداری باید امکانات الزم را داشته باشد و غذا، آب و حفاظت در برابر حیوانات دیگر و همچنین نیازهای رفتاری و اجتماعی  5

 حیوان و کنترل عوامل محیطی نظیر دمای محیط و رطوبت باید در نظر گرفته شوند. 
های جلوگیری از آن آموزش های مشترک انسان و حیوانات موردمطالعه و روشهداری حیوانات باید در رابطه با بیماریکارکنان محل نگ 6

 برای حفظ سالمت استفاده کنند. « لباس، دستکش، چکمه، ماسک و سایر امکانات حفاظتی الزم»ببینند و از 
یز باید فراهم باشد. نوع خطر هر حیوان )چنگ زدن، گاز گرفتن، نیش های مخصوص کار یا جوندگان نبرخی وسایل خاص مانند دستکش 1

 زدن و امثال آن( باید برای کارکنان آموزش داده شود تا در حفاظت خود مورداستفاده قرار دهند. 
 ر حفظ سالمتها دکارکنان بخش نگهداری حیوانات و آزمایشگاه پژوهش باید آگاهی نسبت به اهمیت موضوع پژوهش و اهمیت نقش آن 8

 حیوان و درنتیجه صحت مطالعه داشته باشند. 
 انتخاب صحیح گونه حیوان برای مطالعه خاص 3
 استفاده از حداقل ممکن حیوان برای مطالعه 71
 اجتناب از ایجاد درد یا به حداقل رساندن ناراحتی، پریشانی و درد در حیوانات  77
 یهوشی مناسبها و بحس کنندهاستفاده از مسکن، بی 72
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 آموزش پژوهشگر درباره ابعاد زندگی، فیزیولوژیکی، تغذیه، سالمت، بیماری، درد و تغییرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک حیوان 79
 های خاص مورداستفاده آموزش اختصاصی در مورد گونه 74
 اطالعات الزم در مورد تأثیر شرایط محیطی بر نتایج آزمایش  75
 از حیوانات بیمار در آزمایش عدم استفاده  76
 اجتناب از تکرار غیرضروری آزمایش  71
 مراقبت پس از آزمایش و مشاهده، نظیر ارزیابی حیوان پس از درمان یا جراحی  78

کننده این اصول همانا تقوا، احساس مسئولیت و تعهد اخالقی در پژوهشگران است و در موارد ابهام، تفسیر تضمین     
 (. 7936نامه اخالق زیستی دانشگاه پیام نور، نامه بر عهده شورای پژوهشی دانشگاه است )آئیننمفاد آئی

 
 

 . اخالق ارتباطی استاد و دانشجو50-0
 4-57ها در جدول در کارهای پژوهشی و روابط استاد و دانشجو مالحظات متعددی وجود دارد که برخی از آن

 معرفی شده است. 
 اخالقی روابط استاد و دانشجو در کارهای پژوهشیمالحظات . 0-50جدول 

 مالحظات ردیف
، «پرهیز از تماس در خارج از ساعات متعارف»های حضوری و تلفنی دانشجو با استاد از جمله لزوم تعیین پروتکلی مشخص برای تماس 7

 و ...« در صورت نیاز به تماس تلفنی، استعالم آمادگی پاسخگویی از طریق پیامک»
زوم پرهیز از فشار دانشجو به استاد برای تسریع در خواندن پژوهش در خارج از زمان متعارف مورد نیاز )برای نمونه مطالعه یک پایان ل 2

 نامه یا رساله به شکلی دقیق بین یک تا دو هفته زمان نیاز دارد و باید توقع متناسب داشت( 
و  ها آشنا است. در کار رسالهاند که با روش پژوهش و تحلیل دادهانشجو را پذیرفتهفرض مسئولیت داستاد راهنما و مشاور با این پیش 9

 ها وجود ندارد. نامه فرصت برای آموزش روش پژوهش و تحلیل دادهپایان
 جو است. ویژه پاسخگویی به دانشهر استاد با پذیرش نقش راهنما، مشاور یا داور متعهد به انجام وظایف مربوط در این حوزه و به 4
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افزارهای کاربردی در پژوهش  نرم 
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نرم افزارهای  
نگارشی، ویرایشی و نمایشی   52  

 افزارهای نگارشی، ویرایشی و نمایشی  هدف کلی: آشنایی با انواع نرم

 اهداف یادگیری
 افزارهای نگارشی آشنایی با نرم 
 افزارهای ویرایشی آشنایی با نرم 

 افزارهای نمایشی رمآشنایی با ن 
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 مقدمه

افزارهای نگارشی، ویرایشی و نمایشی است. در افزارهای مورداستفاده پژوهشگران، انواع نرمیکی از پرکاربردترین نرم
 د.  ها پرداخته خواهد شافزارها و چگونگی استفاده از آناین فصل به معرفی انواع مهم این نرم

 
 « نگارشی، ویرایشی و نمایشی»افزارهای . انواع نرم52-0

 نگارشی،»افزارهای بیشترین کاربردهای روزمره پژوهشگران، مؤلفان و سخنرانان در دنیای امروز، استفاده از نرم
ا چندکار را هپردازد. برخی برنامهها میهای این نوع برنامهبه معرفی ویژگی 7-52است. جدول « ویرایشی و نمایشی

 شوند.  تر معرفی میشدهو شناخته عنوان ابزاری تخصصیدهند اما در یکی از این سه حوزه بهبا هم انجام می
 « نگارشی، ویرایشی و نمایشی»افزارهای رایج . انواع نرم0-52جدول 

 توضیح و نمونه افزارنوع نرم ردیف
 آفیسافزار معروف ورد خاص مانند نرمبرای نوشتن متون در زمینه یا چارچوبی  نگارشی 7
 سی به فار« افزار ویراستیارنرم»ها با معرفی جایگزین مناسب برای کلمات مانند گذاریبرای ویرایش متنی و نشانه ویرایشی 2
 «پرزی»و « پاورپوینت»ها یا بدون سخنرانی مانند با سخنرانی زمانبرای تهیه و ارائه اسالیدهای نمایشی  هم نمایشی 9

 
 پردازافزارهای نگارشی یا واژه. نرم52-2

توان پردازها میاست. با واژه« گزارش، بروشور و امثال آن نامه،»افزاری برای ایجاد متن یا اسنادی به شکل پرداز نرمواژه
عنوان بخشی از به Microsoft Wordپرداز، انواع اسناد متنی و حتی همراه با تصویر را تهیه کرد. پرطرفدارترین واژه

پردازهایی ساده و رایگان عنوان واژهبه «WordPadو NotePad»های است. همچنین برنامه Microsoft Office مجموعه
و سپس  All programs و گزینه Startافزارها در منوی شوند. این نرمها نصب میهمراه با ویندوز در همه سیستم

بسیار فراگیر است و مسلط  Microsoft Word افزار پردازها نرمهستند. در میان واژهدسترس قابل Accessories گزینه 
 پردازها برای ایجاد سندی جدیدکند. تقریباً در تمام واژهپردازها هم کمک میافزار به کار با سایر واژهبودن بر این نرم

-52برای انتخاب و اجرا وجود دارد )شکل  را  کلیک کرد. در آن ابزارهای متعددی New گزینه File باید در منوی
7 .) 
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س

 
 مربوط به نگارش کتاب مرجع پژوهش  Word. یک صفحه 0-52شکل 

وانید تگیرد. اما شما میدر شرایط عادی و با انتخاب یک فایل ورد جدید، فضای خالی اولیه در اختیار شما قرار می     
را در مقابل خود داشته باشید و بر اساس آن سند یا  Templateیا « البالگو یا ق»انواع New و گزینه  Fileاز منوی 

 (. 2-52صورت خودکار در چارچوب مشخصی قرار دهید )شکل پروژه خود را به

 
 Wordپرداز افزار واژههای قابل انتخاب در محیط نرم. انواع قالب2-52شکل 

های کشور مورد تأکید با توجه به الگوهای خاصی که در دانشگاهو « هاها و رسالهنامهپایان»برای تدوین گزارش      
صورت دستی و بر اساس ساختار دانشگاه مقصد خود اقدام کند. با شود که پژوهشگر بهگیرد، توصیه میقرار می

 هشود که نمایشگر نقطزن دیده میبازشدن فضای ورد و امکان شروع کار بر روی یک سند خالی، یک نشانگر چشمک
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نام  Paragraph break را فشار دهید. این حرکت Enter شروع نوشتن است. برای رفتن به خط بعد کافی است کلید
توان تنظیمات را طوری انجام داد که بین خط پایان هر پاراگراف با خط اول پاراگراف بعدی مقداری فاصله دارد. می

کند اما یکی از عادات خوب این است که طور خودکار ذخیره میافزار هرچند دقیقه محتوا را بهایجاد شود. هرچند نرم
یا عالمت  Save و گزینه  Fileای و منظم، سند در حال تایپ ذخیره شود. درنهایت به استفاده از منوی صورت دورهبه

توان می Save Asتوان محتوای فایل را در محل ایجادشده ذخیره کرد. با گزینه فالپی روی نوار باالی محیط ورد می
کل فایل را در محل مشخص و دیگری، غیر از جایی که ایجادشده، ذخیره شود. در بسیاری از موارد و برای انجام 

بوطه داشتن موس روی ابزار مرشود. این دستورهای میانبر با نگهتر کارها از کلیدهای میانبر اجرایی استفاده میسریع
 دیده خواهد شد.  

ه را ب« های متنیصداها و عکس»افزارهایی هستند که افزارهای جدید و موردتوجه نگارشی، نرممیکی از دیگر نر     
است که با ظرفیت بسیار باالیی این  Google Keep Notesافزارهای محبوب کنند. یکی از این نرمنوشتار تبدیل می
به افزار، فرایند مصاحدهند، با فعال کردن این نرمیویژه برای کسانی که کار مصاحبه را انجام مدهد. بهکارها را انجام می

شده و پژوهشگر تنها باید وقت خود را بر روی ویرایش آن صرف کند. وجود امکان از همان ابتدا به نوشتار تبدیل
ا انجام هجویی در وقت پژوهشگران در کار مصاحبهافزار موبایلی آن باعث شده است تا تحول عظیمی برای صرفهنرم
 ود. ش

 
 افزارهای ویرایشی . نرم52-4

 است.  9-52با نمادی به شکل « Virastyarویراستیار یا »افزارهای ویرایش متون فارسی ترین نرمیکی از بهترین و رایج

  
 افزار ویرایش متون فارسی ویراستیار. نرم4-52شکل 

شود و در نوار اولیه مانند شکل  اضافه می Word زارافافزار تخصصی ویراستیار، گزینه آن به منوی نرمبا نصب نرم     
 شود.  دیده می 52-4

 
  Wordافزار ویراستیار بر روی . فعال شدن نرم0-52شکل 
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تباهات اش»، «اصالح خطاهای امالیی و انشا»قابلیت ویراستاری متون فارسی در مواردی چون « ویراستیار»افزار نرم     

الی دبیرخانه شورای ع»افزار توسط را دارد. این نرم« های فارسیاستانداردسازی متن»و « اریگذویرایشی نقطه و نشانه
راحتی از طریق فضای مجازی قابل دانلود و استفاده است. در جدول افزار بهشده است. این نرمتهیه« رسانی ایراناطالع

 شده است. افزار معرفیهای این نرمانواع قابلیت 52-2
 افزار ویراستیار برای متون فارسی های نرم. انواع قابلیت2-52جدول 

 توضیح  هاقابلیت ردیف
های جدید به افزودن واژه»، «های با پسوند، کلمات تکراریها، واژهگذاری، چسبیدن واژهامالی واژه، فاصله»اصالح  یاب امالییغلط 7

 و امثال آن« امکان نادیده گرفتن غلط رایج»و « باره یک غلط خاص در کل متناصالح یک»، «نامهواژه
 « فاصله و اعرابحروف، نشانه، ارقام، نیم»ها ازجمله اصالح انواع امکان استانداردسازی نویسه اصالح نویسه 2
اصالح  9

 گذارینشانه
 ،ویرگول، عالمت سؤال، عالمت تعجبنقطه، ویرگول، نقطه»گذاری مانند های نشانهتشخیص و اصالح غلط

 «قول، پرانتز و گیومهنقل
و  صورت عددیهای مختلف نوشتار تاریخ بهگونه»هایی چون بندیهای تاریخ در دستهتشخیص و تبدیل عبارت تبدیل تاریخ 4

 و امثال آن« های مختلف نوشتار تاریخ به زبان انگلیسیگونه»، «نوشتاری با ارقام انگلیسی و فارسی
 ها با اعمال تغییر در پنجره تنظیمات سازی ویژگییامکان سفارش سازیسفارشی 5
 اند یا همان فینگلیش به معادل فارسی شدههای فارسی که با حروف انگلیسی نوشتهتبدیل واژه پینگلیش  6
 هادر ابتدای واژه« می»ها یا در انتهای واژه« ها»گذاری برای نمونه اصالح فاصله پردازش امال 1
، «یعدد صحیح با نوشتار فارس»، «های انگلیسیعدد طبیعی یا اعشاری با رقم»شخیص و تبدیل اعداد در مواردی چون ت تبدیل اعداد 8

 «عدد کسری با نوشتار فارسی»و « عدد اعشاری با نوشتار فارسی»
 « مای داخل برنامهوجود راهن»و « هانامهروزرسانی لغتقابلیت به»، «قابلیت تکمیل خودکار کلمات»مواردی چون  سایر  3

ای خود هافزار را روی رایانهشود این نرمتمامی پژوهشگران توصیه میافزار بههای ارزشمند این نرمنظر به ظرفیت     
 افزار ویرایش الزم را انجام دهند. نصب کنند و قبل از نهایی کردن فایل گزارش پژوهش یا رساله خود، با این نرم

 

52-4 .Endnote دهی(پرداز و ویرایشی برای ارجاعافزارهای واژههیار )نرمو پژو 
دهی منابع متعددی است که در جریان انجام ها چگونگی ساماندر جریان نگارش مقاله یا رساله دکتری یکی از چالش

، «Endnote» ،«Reference» ،«Manager»توان به افزار میشوند. ازجمله این نوع نرمپژوهش به آن مراجعه می
«Citative» ،«Zetero » ها اشاره کرد که از کاربرپسندترین آن« پژوهیار»و برای منابع فارسی Endnote  است. در فصل

 ت.  شده اسها پرداختهو نحوه کار با آن« پژوهیار»و « اندنوت»افزار چهارم و بخش جستجو برای پژوهش به معرفی نرم
 

 افزارهای نمایشی. نرم52-0
ود. شزمان با سخنرانی استفاده میرها برای ارائه سخنرانی یا در جلسات دفاع برای ارائه نتایج پژوهش همافزااین نرم
 هستند. « پاورپوینت و پرزی»افزار پرکاربرد در این حوزه دو نرم
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 افزار پاورپوینت . نرم52-0-0
ویند. گنگار هم میایش است که به آن پردهبر روی پرده نم« متن، عکس و فیلم»ای با قابلیت نمایش برنامه رایانه

افزار های این نرمیک برنامه نمایشی پرکاربرد است. از مزیت Microsoft PowerPoint مایکروسافت پاورپوینت یا
 های امالیی است. اصالح خودکار غلط

ن الزم الب شکلی با عناویسازی ارائه دانشجویان دکتری مرکز تحصیالت تکمیلی یک نمونه الگو یا قبرای ساده     
شده است. کسانی که تمایل سایت این مرکز قرار دادهبرای طراحی اسالیدهای پاورپوینت جلسه دفاع بر روی وب

را دنبال کنند.  9-52هایی به شرح جدول توانند گامدارند، خود نسبت به طراحی اسالید اقدام کنند به شکل ساده می
بروید و در صورت نصب بودن  Newبه گزینه  Desktopکلیک راست در فضای باز  برای فعال کردن پاورپوینت با

 (.5-52خواهد بود )شکل  (PowerPoint)های قابل انتخاب پاورپوینت افزار بر روی رایانه شما یکی از گزینهاین نرم

 
 اندازی یک فایل پاورپوینت جدید . راه5-52شکل 
 شود. باز می 6-52ای به شکل حهپس از کلیک روی گزینه پاورپوینت، صف

 
 . باز شدن صفحه اول فایل جدید پاورپوینت6-52شکل 

کند، صفحات کاری اسالید برای طراحی شروع با کلیک روی فضای وسط که شما را برای شروع کار هدایت می     
 شود. دیده می 1-52شود. اولین اسالید به شکل می
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 برای شروع طراحی. فعال شدن پاورپوینت 1-52شکل 

بروید تا  Newتوانید به منوی فایل و گزینه ها در این محیط میهای شکلی یا تملپیتبرای استفاده از انواع قالب     
رای ب« وکار، سخنرانی، پزشکی، هنری، آلبوم عکس و امثال آنآموزش، کسب»الگوهایی در موضوعات مختلفی چون 

 شده است.  الگوی آموزشی انتخاب 8-52شکل انتخاب ظاهر شوند. برای نمونه در 

 
 های موضوعی و شکلی برای انتخاب انواع قالب Newو گزینه  File. استفاده از منوی 8-52شکل 

که قالب موضوعی و شکلی نمونه در دانشگاه خود ندارید، خود نسبت به طراحی ساده شود درصورتیپیشنهاد می     
-52مطابق شکل  Designمجدداً به فضای اولیه بازگردید و این بار از منوی  openبا کلید آن اقدام کنید. بر این اساس 

 یک طرح را برای تهیه پاورپوینت خود انتخاب کنید.  3
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 Design. انتخاب یک طرح از منوی 9-52شکل 

توانید اقداماتی آن میدارد و  در  Wordهای زیادی با محیط شباهت Homeویژه در منوی ابزارهای این محیط به     
به شرح  «کشی زیرمتن، ایجاد توان و امثال آن راانتخاب نوع فونت، سایز فونت، بولدکردن، ایتالیک کردن، خط»چون 

 انجام داد.  71-52شکل  

 
 آرایی در چینش متنبرای انواع تغییرات در متن و انتخاب الگوهای صفحه Home. منوی 01-52جدول 

کننده امکانات و ابزارهایی را برای تهیه 77-52به شرح شکل  Homeردیف هر یک از منوهای هم به همین نحو     
 کنند. پاورپوینت فراهم می

 
 افزار پاورپوینت. انواع منوها در نرم00-52شکل 

به  9-52ل کند. جدوهر یک از منوها، ابزارهای متنوعی را برای انواع تغییرات دلخواه در پاورپوینت فراهم می     
 ابزارهای مهم داخل هر یک از این منوها اشاره دارد. 
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 افزار پاورپوینت. انواع ابزارهای مهم در داخل هر یک از منوهای نرم4-52جدول 

 ابزارها منوها ردیف
7 File Open  ،)بازکردن مجدد فایل(New های شکلی و موضوعی(، )امکان انتخاب انواع قالبSave دن )امکان ذخیره کر

 )پرینت گرفتن( و... Print)امکان ذخیره کردن در آدرسی جدید(،  Save asدر آدرسی که فعال است(، 

2 Home Clipboard  ،)کپی، پیست، برش(Slides آرایی(، )اسالید جدید و انتخاب الگوی صفحهFont  انتخاب نوع، سایز(
آماده،  )ورود شکل Drawing(، ستون، فاصله خطچینش، تعداد گذاری پاراگراف، جهت )شماره Paragraphمتن(، 

 )پیدا کردن کلمات و جایگزینی(  Editingها، افکت تصویری( و موقعیت شکل، رنگ کردن شکل
9 Insert Slides منتخب(،  )ایجاد اسالید جدید با قالبTables  ،)ایجاد جدول(Images  انتخاب تصویر از آرشیو یا(

)اتصال متن  Linksافزار کمکی(، )اضافه کردن نرم Apps)داخل کردن شکل یا نمودار(،  Illustrationاینترنت(، 
 Textطور مستقل(، )دادن پیشنهاد و نوشتن متن در کنار اسالید و به Commentsیک اسالید به سایر اسالیدها(، 

ی خاب الگوهای نگارش هنر)ایجاد یک جعبه جدید برای نوشتن متن، ایجاد سرصفحه و زیرصفحه یا هدر و فوتر، انت
های ریاضی یا )اضافه کردن انواع معادله Symbolsکلمات، اضافه کردن تاریخ و زمان فعلی و شماره به صفحه(، 

 های صوتی و تصویری به اسالید( )انتقال فایل Mediaها یا حروف( و سمبل

4 Design Themes  ،)انتخاب تم یا قالب شکلی اسالید(Variants ب رنگ(، )انتخاCustomize سازی یا اعمال )سفارشی
 ها(ها یا قالبتغییرات اختصاصی بر روی تم

5 Transitions Transition to this Slide نمایش انتخاب نوع انتقال مانند برش، ورق خوردن، از حالت محو پدیدار شدن( )پیش
به انتخاب جدید و انتخاب زمان موردنظر برای  )انتخاب صدای خاص با هر انتقال از اسالید انتخاب قبلی Timingو 

 انتقال و حتی امکان انتقال آن به همه صفحات یا با استفاده از ابزارهایی مانند موس(  
6 Animations  حرکت دادن عناصر داخل هر اسالید با توجه به زمان 

1 SlideShow Start Slide Show نمایش(، )انتخاب الگوی تمام صفحهSet Up  استفاده از الگوهای پیشرفته برای نمایش(
 )انتخاب مونیتور برای نمایش اسالیدها یا تقسیم مانیتور در یک صفحه( Monitorsاسالیدها( و 

8 Review  Proofing های جامع(، )بررسی صحت کلمات، جستجوی کلمات و منابع و فرهنگLanguage  ،)انتخاب زبان(
Comments  گذاشتن پیشنهاد( و(Compare  )مقایسه و ترکیب با اسالیدهای دیگر( 

3 View Presentation Views  ،)انتخاب الگوی نمایش برای پرینت(Master View  ،)اعمال تغییرات روی الگو(Show 
)انتخاب جهت چینش صفحه(،  Directionهای طولی و عرضی اسالید، صفحات شطرنجی(، کشسازی خط)فعال

Zoom یی(، )انتخاب بزرگنماColor/Grayscale وسفید(، )انتخاب نمایش رنگی یا سیاهWindow ایجاد پنجره(-
 استفاده(های قابل)دیدن ماکروس Macrosپهلو( و های جدید با نمایش پهلوبه

71 Foxid PDF  های پاورپوینت به امکان تبدیل فایلPDF 

د ها را کپی و در اسالیتوان آنعکس، متن، نمودار و امثال آن می عالوه بر استفاده از ابزارهای مورداشاره برای انتقال     
برای  Animationیک افکت برای انتقال اسالید یا  Transitionتوان از منوهای موردنظر چسبانید. با تکمیل اسالید، می

 شوند. یم میتقس 4-52دسته به شرح  4های روی تصاویر یا متن به حرکت عناصر اسالید استفاده کرد. انیمیشن

 ها در پاورپوینت . انواع انیمیشن0-52جدول 
 توضیح انواع ردیف

7 Entrance Effects های ورود با نمایش عنصر موردنظر انیمیشن 

2 Emphasis Effects های تأکید با ایجاد حرکت و تأکید روی سوژه موردنظر انیمیشن 
9 Exit Effects از بین رفتن موضوعی خاصهای خروج با محو شدن و انیمیشن 

4 Motion paths Effects های مختلف مانند حرکت روی شعاع یک دایرهشی به شیوه های پویشگر با حرکتانیمیشن 
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 تر و کمتر باشند. برای نمایش از ها سادهبرای اسالیدهای در سطح رساله دکتری بهتر است که این افکت      

slideshow ایهپاورپوینت یا دکمه Alt+S شده را در محل موردنظر توان استفاده کرد. در انتها الزم است تا فایل تهیهمی
 شده در فصل سوم استفاده کنید. ذخیره کرد. برای محتوای اسالیدها از الگوی معرفی

 
 افزار نمایشی پرزی. نرم52-0-2
بتنی بر افزار مشود. این نرمنرانی استفاده میافزار پرزی مانند پاورپوینت، برای اسالیدسازی و ارائه مطلب و سخنرم

در زبان  (Presentation) صورت آنالین است. پرزی در لغت شکل کوتاه شده پرزنتیشن یا ارائهفضای ابری و ارائه به
رین تشده که اصلیهای مختلفی ارائهافزار در نسخهدر این کشور معرفی شد. این نرم 2118مجارستانی است و در سال 

ید های ارائه خود دسترسی داشته باشید. اگر خواسته باشتوانید به فایلرایگان مینسخه آن نسخه آنالین است که شما به
افزار بدون نیاز به اینترنت ارائه خود را بسازید، باید نسخه دسکتاپ آن را تهیه کنید. نسخه دسکتاپ و رایگان این نرم

 عدازآن شما باید آن را خریداری کنید. استفاده است و بروز قابل 74صورت به

 
 افزارهای نمایشیافزار پرزی از دیگر نرم. نرم02-52شکل 

رزی افزار پشود  اما در نرمافزار پاورپوینت صفحات مختلفی وجود دارد و این صفحات است که عوض میدر نرم     
ین دیگر دوربعبارتکنیم. بهختلف آن زوم میهای مکنیم و در بخشیک صفحه بزرگ وجود دارد که در آن حرکت می

 افزار بهتر است به مسائل مختلفیکند. اینکه کدام نرمدر روی صفحه بزرگ حرکت کرده و روی نقاط مختلف زوم می
وای اید، پاورپوینت گزینه بهتری است. محتبستگی دارد. اگر زمان ارائه شما طوالنی است و تاکنون با پرزی کارنکرده

افزار تأثیر دارد. برای نمونه برای کارهای گرافیکی زیاد پرزی گزینه مناسبی نیست. خالقیت در نیز در انتخاب نرم ارائه
یازی ندارد افزار نکه پرزی به نصب نرمارائه و سخنرانی، یکپارچگی و انسجام مطالب در پرزی بیشتر است. ضمن این

کار سازی خودهای کلیدی و خوب پرزی ذخیرهبود. یکی از ویژگی استفاده خواهدصورت آنالین و آفالین قابلو به
کنید امکان پاک شدن اطالعات شما وجود ندارد. کار کردن با پرزی صورت آنالین کار میپروژه است. چون شما به

 اشاره کرد.  5-52توان به مواردی به شرح جدول افزار پرزی میهای نرمبرخالف تصور ساده است. از ویژگی
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 افزار پرزی  های نرم. برخی قابلیت5-52جدول 

 هاقابلیت ردیف
 صورت آنالین و آفالینامکان ساخت ارائه به 7
 صورت کامالً رایگانهای آنالین بهامکان استفاده از قابلیت 2
 در نسخه دسکتاپ exeصورت امکان تهیه خروجی به 9
 اده از امکان زوم بدون افت کیفیت و بازگشت ساده قابلیت پویانمایی بسیار قدرتمند با استف 4
 سازی با اکانت آنالین سایت پرزیهمگام 5
 محیط کاربری ساده 6
 های مختلف ویندوزسازگاری با نسخه 1

 شده است. ارائه 6-52افزار پرزی در جدول های کار با نرمترین گاممهم     
   «Prezi» افزار پرزیهای کار با نرمترین گام. مهم6-52جدول 

 توضیح هاگام ردیف
-ساخت حساب کاربری در وب 7

 سایت پرزی
 Basicکلیک و سپس از قسمت « Get Started»روی گزینه  http://prezi.com در نشانی

 (. 79-51را فعال کنید و حساب کاربری بسازید )شکل  Continueگزینه  Freeبخش 

 مرحله ورود به محیط پرزی   ورود  2
 انتخاب هرگونه عکس یا تصویر برای ورود به اسالید موردنظر  زمینه برای ارائهانتخاب عکس پس 9

 هاجایی و تغییر اندازهجابه ها Frameکار بر روی  4
 هاواردکردن متن موردنظر در فریم نوشتن متن  5
 کس، فیلم و صوت هرگونه متن، ع اضافه کردن محتواها 6
 هرگونه خط و نمادها و اشکال هندسی symbol،arrowاضافه کردن  1
 انتخاب ترتیب اسالیدها برای نمایش  ها Frameتعیین ترتیب نمایش  8
 حرکت دادن به محتوای درون اسالید  ها Frameانیمیشنی کردن  3
 انتخاب نام برای پروژه  تعیین نام ارائه 71
 شده های انجامفرایند ذخیره کردن تغییرات و طراحی ارائه سازیذخیره 77

ت که شده اسهای مختلفی ارائهافزار قیمتویژه امکان استفاده آنالین از نرمبرای استفاده از سایر امکانات و به      
ظر یاز گزینه موردنای واحدهای قابل انتخاب بر اساس هزینه، در صورت نتوانند با توضیحات مقایسهمندان میعالقه

 شده است.   روزه رایگان پیشنهاد داده 74خود را انتخاب کنند. در اغلب موارد پولی هم فرصت فعالیت 

 
 برای ساخت حساب کاربری  Continueو کلید  Basic. مرحله ورود به سایت پرزی، انتخاب بخش 04-52شکل 

http://prezi.com/
http://prezi.com/
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 (. 74-52افزار شوید )شکل د نشانی ایمیل و پسورد وارد نرمتوانید با وروپس از تأیید حساب کاربری، شما می     

 
 افزار با حساب کاربری ایجادشده . مرحله ورود به نرم00-52شکل 

 شود. در مقابل شما ایجاد می 75-52مانند شکل افزار محیطی بهبا ورود به فضای نرم     

 
 جادشدهافزار با حساب کاربری ای. مرحله ورود به نرم00-52شکل 

، «شده قبلیهای ساختهفایل»، «جستجو»های کنید شامل گزینهشدن یا ورود مالحظه می log inمحیطی که پس از     
و دیگر موارد است که در این مرحله باید برای ساخت یک ارائه جدید « ساخت یک ارائه جدید»، «ایجاد فایل جدید»

کلیک کرد. در ادامه و بالفاصله محیط جدیدی برای فرایند تولید در وسط صفحه « New Presentation»د روی گزینه 
 شده است.  های شکلی متعددی برای انتخاب ارائهشود. در این مرحله قالبظاهر می 75-52محتوای ارائه به شکل 

 

 
 . ورود به مرحله اول ساخت یک ارائه جدید 05-52شکل 
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س
شده تا قالب شکلی منتخب را انتخاب کنید. در سمت چپ خواسته Choose templateدر باالی صفحه با عبارت      

ان ای امکهای دایرهصفحه امکان نمایش و انتخاب از میان طبقات وجود دارد. در زیر طبقات با کلیک روی انواع رنگ
 ،های شکلی بر اساس رنگ محوری منتخب فراهم خواهد شد. پس از انتخاب قالب شکلی موردنظرفیلتر شدن قالب

شود که قصد دارید این ارائه شود. وقتی عنوان مشخص شد از شما پرسیده میاز شما عنوانی برای ارائه درخواست می
را افراد خاصی ببیند یا همه افراد در محیط وب امکان آن را دارند. شما باید با زدن تیک به یکی از این دو گزینه پاسخ 

 (.76-52د )شکل دهید تا بتوانید گام به مرحله بعد بگذاری
  

 
 . انتخاب قالب شکلی و تعیین عنوان برای ارائه  06-52شکل 

-د میایشود و شما بر اساس قابل شکلی که انتخاب کردهدر این مرحله پرده اصلی نمایش در مقابل شما باز می     

 (. 71-52توانید ارائه خود را ساماندهی و طراحی کنید )شکل 

 
 رده نمایش برای طراحی ارائه . صفحه یا پ01-52شکل 



 

 

 7۸۶ مرجع پژوهش

در این پرده نمایش مهم که محل انجام کار شماست، فضای بسیار ساده و کاربردی وجود دارد که برای استفاده      
 توجه داشته باشید.   1-52ها باید به اجزایی به شرح جدول مؤثر از آن

 نمایش برای طراحی   . اجزای کلیدی صفحه1-52جدول 
 توضیح هابخش ردیف

کادر مربعی که سه خط در داخل آن کشیده شده و در سمت چپ باالی صفحه قرار دارد. با کلیک چپ بر  کادر دستورات سریع 7
، «New presentation» ،«My presentation» ،«save» ،«Undo»هایی به شرح روی آن گزینه

«Redo» ،«Cut» ،«Copy» ،«Paste» ،«Select all »جود دارد. و دیگر موارد و 
2 All your changes 

are synced  
 گزینه ایجاد هماهنگی در تغییرات و به شکل ابر مانند که داخل آن تیک خورده  

9 Title شده با امکان تغییر کادر بعدی یا عنوان که پیشتر انتخاب 

4 Style  واقع در سه کادر کلیدی ردیف باال که با کلیک روی آن دو گزینه«Background » و«color » برای هرگونه
 شوند.تغییرات در این زمینه فعال می

5 Insert  موضوع، عکس، متن، فیلم، موسیقی و...»امکان انتقال و ورود انواع » 

6 Share  امکان انتخاب پخش برای ارائه یا الگوهای دیگر 

 امکان جلو و عقب بردن اسالیدها  <> 1

8 Present الگوی ارائه  امکان انتخاب انواع 
3 Overview  امکان مروری بر اسالیدها در زیر آن 

 (Undo & Redo)تر یا جلوتر امکان فعالیت رفتن به یک مرحله عقب دو فلش خمیده 71

77 Animation  امکان حرکت بخشی به اسالیدها 

72 Background یا اینترنت کار با رنگ یا تصویر موردنظر از سیستم امکان انتخاب زمینه پشت 
79 Tpoic )امکان اضافه کردن موضوعات به مجموعه طراحی )در پایین سمت چپ 

74 Need Help افزار برای هر مرحله از اجرای کار امکان استفاده از راهنمایی نرم 

75 Revert to 
original  

 بازگشت به مبدأ اصلی 

76 Fit image to 
Overview 

 سازی عکس برای دیدن متناسب

71 Delete ها ای برای حذف عکسگزینه 

و امثال آن « Back» ،«Forward» ،«Reload» ،«Save as» ،«Print»هایی چون با راست کلیک روی صفحه هم گزینه     
صورت آنالین و موردی به طراحی با آن توانند بهافزار را ندارند میشوند. برای کسانی که امکان خرید نرمفعال می

اف طراحی دیکند و برای این کار باید با پیافزار پرزی از زبان فارسی پشتیبانی نمیند. باید توجه داشت که نرمبپرداز
 را به زبان فارسی را آماده و وارد آن کرد. 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

نرم افزارهای  
تحلیل داده های کمی   53 

 های کمی  های تحلیل دادهافزارهدف کلی: آشنایی با انواع نرم
 اهداف یادگیری

 افزار آشنایی با نرمSPSS 
 افزار آشنایی با نرمAMOS 

 افزارهای تحلیل آماری با دیگر نرم آشنایی 
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 مقدمه
ت خاص خود هستند. در این فصل به معرفی بسیار متنوع و هرکدام دارای ظرفی کمّیهای افزارهای تحلیل دادهنرم

 های هر یک برای استفاده پرداخته خواهد شد. افزارهای آماری و ویژگیانواع نرم
 

 افزارهای آماری . انواع نرم54-0
گیرند که هر یک ویژگی و خصوصیت خاص خود افزارهای متعددی برای انجام تحلیل آماری مورداستفاده قرار مینرم

لط پیدا افزار جامع تسافزارها بسیار دشوار است، بنابراین بهتر است در یک یا دو نرمتمامی این نرمتسلط به را دارند.
افزارها ترین این نرمبرخی از رایج 7-59تناسب نیاز و به کمک همکار و مشاور بهره گرفت. در جدول کرد و از بقیه به

 شده است. معرفی
 وتحلیل آماری افزارها برای تجزیهنرمترین . برخی از مهم0-54جدول 

 توضیح افزارنام نرم ردیف
7 Excel های آماری محدود و اغلب با کاربرد ورود داده و کارهای آماری ساده  افزاری از بسته آفیس با روشنرم 
2 SPSS های میدانی وتحلیل آماری بخصوص تحلیل نتایج پرسشنامهبرای تجزیه 
9 SAS های ماتریسیهای پیشرفته بخصوص تحلیلنویسی برای تحلیلای رایج آماری و امکان برنامههاجرای روش 
4 Lisrel ای های تحلیل مسیر، تحلیل عاملی و تحلیل خوشهسازی معادله ساختاری، روایی پرسشنامه، آزمونبرای مدل 
5 Statistica های گرافیکی و نمودارهای زیبا ی، قابلیتپذیرامکان ارتباط بین عملیات با ویژوال بیسیک و انعطاف 
6 Minitab ای هبعدی از مشاهدات، تولید اعداد تصادفی از توزیعظرفیت خاص کاربردی در صنعت و اقتصاد، رسم نمودارهای سه

 آماری خاص مانند توزیع نرمال، کی دو و گاما، خروجی دقیق و مناسب )در حد هزارم اعشار(
1 NCSS 211های مختلف ویندوز، رسم انواع نمودار و آمار توصیفی با بیش از غیرخطی، سازگاری با نسخه رگرسیون خطی و 

 ابزار گرافیکی و آماری 

8 Eview های های اقتصادسنجی، روشروشVAR های )نامحدود و ساختاری( و مدلARIMA  

3 R با دستورات و کدنویسی چیزهای آماری مدرن، رایگان، بدون منو و همهاپن سورس، اجرای روش 

71 Expert 
Choice 

 و مقایسات زوجی  AHPاغلب برای انجام تحلیل سلسله مراتبی یا 

77 Microfit های مکمل های رگرسیونی و آزمونهایی در انجام روشویژه اقتصادسنجی و کاربرد آمار در اقتصاد باقابلیت 

72 Amos های آماری معمول الوه برخورداری از ظرفیت انواع تحلیلعسازی معادله ساختاری بهبا کاربرد مدل 

79 PLS های تحلیلی چند متغیره نظیر رگرسیون، تحلیل عاملی، همبستگی و سازی معادله ساختاری و استفاده از روشبرای مدل
 تحلیل واریانس 

 AMOSو  SPSSر آماری پرطرفدار و رایج افزاهای آماری تنها به فرایند کار با نرمبا توجه به تعدد انواع برنامه     
 پرداخته خواهد شد. 

 
 Excel. اکسل 54-2

شده حیهای آماری طراصورت صفحه گسترده و برای انجام فعالیتافزارهای بسته آفیس بهعنوان یکی از نرماکسل به
و  دلیل فراگیر بودنولی به گیردها مورداستفاده قرار میهای آماری کمتر در پژوهشاست. به دلیل محدودیت در روش

ود. شافزارها از آن استفاده میانتقال به سایر نرمامکان ورود داده و حفظ آن در یک فایل صفحه گسترده مناسب و قابل
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کنند که از کیفیت و دقت باالیی ها استفاده میبرای واردکردن داده Excel افزارها از نرمبه همین منظور اکثر آماریست

 ها نیز نصب است. اعداد و حروف برخوردار و روی اکثر سیستم در ورود

طور افزار مورداشاره، بهدهند. با نصب نرمرا می Excel با Winstat افزاربرخی کارشناسان پیشنهاد ترکیب نرم     
 Winstat خواهید دید که گزینه  Toolbars در قسمت Excelشود و با بازکردن نصب می Excel خودکار روی

مقایسه دو »برای  Statisticsمنوی فرعی است. منوهای اصلی شامل الف( 4منوی اصلی و  4شده است که شامل اضافه
برای انواع  Graphics ، ب( «گروه، انواع ضرایب همبستگی، رگرسیون، تحلیل عاملی و امثال آن N گروه، مقایسه

افزار یک برنامه ترکیبی است برای که این نرمازآنجاییخواهد بود.  Help Winstatو د(  Dataنمودار و جدول، ج(  
های آن کلیک کنید. برای بار دوم که وارد شوید دیگر با بار باید روی تمام آیکونیک Excelشناخته شدن آن توسط 

 Winstatویندوز تحت عنوان all programاین مشکل روبرو نخواهید بود. ضمناً با نصب این برنامه، قسمتی در منوی 

for Excel شود که در آن یک راهنما به شکل نیز نصب میWinstat Manual  با فرمتPDF  .وجود دارد 
 

54-4 .SPSS 

« بسته آماری برای علوم اجتماعی»و به معنای  Statistical Package for the Social Sciencesمخفف  SPSSافزار نرم
 هایرا برای داده« هاهای تحلیلی، گرافیکی و مدللیل و ارائه گزارشسازی، تحآماده»امکان رایج افزار است. این نرم

تحلیل پیچیده واریانس، رگرسیون چندگانه و »تا « درصدگیری ساده»کند. دامنه محاسبات آماری آن، از فراهم می کمّی
شوند. تب میمر« هاها و ستونردیف»در قالب یک جدول دوبعدی  SPSSها در است. داده« های عمومی خطیمدل

سن، جنس یا »ها متغیرهای موردبررسی مانند ها مانند افراد موردبررسی و در قسمت ستونها موارد یا نمونهدر ردیف
شده را مستقیم یا باواسطه دیگر ابزارها مانند پرسشنامه و برگه آوریهای جمعقرار دارند. پژوهشگر داده« درآمد

 SPSSافزار پردازد.  فرایندهای کاربرد نرمافزار میها به کمک نرمر ادامه به تحلیل آنکند و دافزار میکدگذاری وارد نرم
 خواهد بود. 2-59گام به شرح جدول شامل سه

 SPSSافزار گام اصلی در کاربرد نرم. سه2-54جدول 
 توضیح گام ردیف

 اساس آن  ها برافزار و ورود دادهتعریف متغیرها و مشخصات در نرم هاورود داده 7
 های پژوهشهای آماری بر اساس سؤاالت و فرضیهافزار مبنی بر روشاستفاده از دستورات مختلف نرم هاتحلیل داده 2
 گرفتن خروجی و ساماندهی جداول با الگوی زبان فارسی  افزارخروجی نرم 9

 ترده را نیز بخواند. های دیگر صفحات گسهای موجود در فایلتواند دادهمی SPSSافزار نرم     
ها یا صفحاتی آشنا شد که پس از باز باید با پنجره SPSSافزار قبل از هر اقدامی در نرم: SPSSهای . پنجره54-4-0 

ار به شرح افزمشاهده هستند. دو پنجره کلیدی این نرمها قابلشوند یا پس از تغییرات و تحلیلافزار دیده میشدن نرم
 دارند.  7-59ه هرکدام دو نوع صفحه به شرح شکل هستند ک 9-59جدول 
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 SPSSافزار ها در نرم. انواع پنجره4-54جدول 
 توضیح انواع ردیف

7 Data Editor  شامل دو نوع صفحهData View  وVariable View 

2 SPSS Viewer   شامل دو نوع صفحه Output View  وSyntax View 

 

 
 SPSSافزار مشاهده در نرمقابل های. انواع پنجره0-54شکل 

 

های جدید ایجاد توان فایلاین پنجره نمایشگر محتوای فایل داده است و در آن می: Data Editor . پنجره54-4-2
شود. این باز می Data Viewدر رایانه ابتدا صفحه  SPSSافزار های موجود را اصالح کرد. با باز کردن نرمیا فایل

ها است. تا زمانی که مقدار یا عددی به این برای ورود داده SPSSترین صفحه ها و اصلیداده صفحه  همان صفحه
ده شصفحه وارد نشود، هیچ عملی انجام نخواهد شد. صفحات از نوع گسترده است که موردهای مطالعه یا موارد ثبت

های مربوط به پاسخگویان یا مشاهدات رزششوند. مقادیر کدها یا اها نمایش داده میها و متغیرها در ستوندر ردیف
شوند. برای نمایش این صفحه باید دقت در ردیف و زیر هر یک از متغیرها یا سؤاالت مربوط به آن نمایش داده می

 (.  2-59کرد که روی کادر پایین صفحه گزینه مربوط به آن فعال باشد )شکل 



  

 

 

 های کمینرم افزارهای تحلیل داده 7۲۸

س

 
 Data Editorمربوط به پنجره  Data View. صفحه 2-54شکل 

با  Data Viewدهد. تفاوت ها را نمایش میای از دادهتعریف هر متغیر برای مجموعه Variable Viewصفحه      
Variable View  ها یا پنجره داده»در این است کهData View»پنجره »و « متغیر»شده از آوریهای جمع، مقادیر داده

یک نمونه صفحه  9-59های هر متغیر اختصاص دارد. شکل فی ویژگیبه تعریف یا معر« Variable Viewمتغیرها یا 
 هد.  دشود و ماهیت و کیفیت هر متغیر را نشان میپنجره متغیرها است که با گزینه مشخص شده در زیر صفحه باز می

 
 Data Editorمربوط به پنجره  Variable View. صفحه 4-54شکل 

« نمودار»و « جدول»شکل امی نتایج آماری پس از اجرای یک دستور آماری بهتم: SPSS Viewer . پنجره54-4-4     
توان شاهد دهد که در آن مییک نمونه از این پنجره را نشان می 4-59شوند. شکل ظاهر می output Viewدر پنجره 

 بود.  « دارهاهای آماری و نموتوزیع فراوانی، جداول متقاطع، آزمون»نتایج انواع دستورهای آماری ازجمله 



 

 

 7۲۲ مرجع پژوهش

 

 SPSS Viewrاز پنجره  Output View. صفحه 0-54شکل 
 در منو استفاده کرد.  4-59های به شرح جدول توان از گزینهمی Output viewerدر صفحه  برای انواع فعالیت     

 SPSSافزار . توضیح اجمالی از فهرست منوی نرم0-54جدول 
 توضیح فهرست ردیف

7 Draft Viewer  صورت یک متن ساده  جای جداول تعاملی و تقاطعی بههب 
2 Pivot Table Edotor  ...امکان تغییر جدول، رنگ و 

9 Chart Editor  ...امکان اصالح نمودارها، رزولوشن، رنگ، فونت، اندازه قلم و 

4 Text Output Editor ازه   امکان اصالح متن جدول و ویژگی فونت مانند نوع، سبک، رنگ و اند 

5 Syntax Editor ها برای دستورهای بعدی قرار دادن دستورهای انتخابی در آن و استفاده از آن 

6 Script Editor  امکان سفارشی کردن خودکار دستورهایSPSS 

های آماری مورداستفاده یا نیز به نمایش انواع دستورهای صادره و گزارش روش The Syntax Viewصفحه      
توان می Data Viewبه  SPSS Viewerپردازد. برای بازگشت از صفحات پنجره زبان محاسبات یا دستوری میتشریح 

 کرد.  کلیکهای صفحه گسترده در منوی ابزار بر روی شکل

طور که گفته شد با باز کردن شود. هماناستفاده می Data Editorبرای ورود داده از صفحات ها: . ورود داده54-4-0
 شود.  نمایان می 5-59به شکل  Data Editorاز پنجره  Data Viewروی کامپیوتر صفحه  SPSSافزار نرم



  

 

 

 های کمینرم افزارهای تحلیل داده 7۲۵

س

 
 Data Editorاز پنجره  Data Viewبا صفحه  SPSSافزار . باز شدن نرم5-54شکل 

ظر ها با تنظیمات موردنهاما باید متوجه بود که قبل از ورود هرگونه داده به این صفحه باید آن را برای ورود داد           
های آن است. برای این کار باید از کادر پایین صفحه با انتخاب آماده کنیم. این تنظیمات شامل تعریف متغیرها و ویژگی

 برویم.     6-59ای به شکل به صفحه Variable Viewصفحه 

 
 Data Editorاز پنجره  Variable View. انتخاب صفحه 6-54شکل 

 71های هر یک از متغیرها را در سازی صفحه متغیرها باید در صفحه متغیرها ویژگیبرای تنظیمات و آماده          
 تنظیم شوند.   5-59ها به شرح جدول شده در ستونشاخص نمایش داده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 7۲۸ مرجع پژوهش

 Variable Viewمتغیر در صفحه  01های یک متغیر بر اساس . انواع ویژگی5-54جدول 
 ضیحتو انواع ردیف

7 Name گذاری خودکار مانند برای نامVAR00001  حرف  8یا دستی و تایپ کردن نام متغیر در حداکثر 

2 Type پرکاربردترین همان عددی یا نوع متغیر ازنظر عددی، رشته( ... ای وNumeric .)است 

9 Width های تعداد کاراکتر در داخل خانهData View حرف( کاراکتر یا  8فرض )با پیش 

4 Decimals فرض دو رقم اعشار( انتخاب تعداد رقم اعشار برای مقادیر )با پیش 

5 Label نمایش در قسمت برچسب عنوان هر متغیر قابلData View )با امکان نوشتن کل سؤال یا گویه( 

6 Values برای زن   2برای مرد و  7ای همراه با برچسب آن مانند کد تعیین ارزش یا کدهای هر متغیر اسمی یا رتبه 
1 Missing شده مانند سؤاالت بدون پاسخآوریهای جمعتعیین ارزش برای مقادیر گمشده یا وارد نشده مربوط به داده 

8 Columns کاراکتر یا حرف(  8فرض ها )با پیشتعیین مقدار عرض ستون 

3 Align چینچین یا وسطچین، چپها ازنظر راستنحوه چینش مقادیر در داخل خانه 

71 Measure ای و نسبیتعیین مقیاس در سه سطح سنجش فاصله(Scale)ای ، رتبه(Ordinal)  و اسمی(Nominal)  

تمام متغیرهای  Data Viewدر باالی صفحه گردیم. حاال بازمی Data Viewپس از انجام تنظیمات به صفحه      
های عددی یا کدهای مربوط به هر متغیر یا مقوله با ین مرحله ورود دادهمشاهده هستند. در اشده قابلتعریف و تنظیم

ترتیب اینبهگیرد. ها صورت میشود. این عمل برای تمامی نمونهتوجه به شماره ردیف یا شماره نمونه انجام می
 8-59و  1-59های ود. شکلشافزار انجام میها به نرمیعنی ورود داده SPSSافزار ترین گام در فرایند کار با نرممهم

 دهند. هایی از صفحات کامل شده را نشان مینمونه

 
 SPSSافزار ای از ورود داده به نرم. نمونه1-54شکل 

 
 SPSSافزار ای از ورود داده به نرم. نمونه8-54شکل 

 از باال به پایین وجود دارد.   6-59هایی به شرح جدول بخش Data Viewدر صفحه      

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://kharazmi-statistics.ir/Uploads/Public/MY article/Amozesh narmafzar/11.PNG&imgrefurl=http://kharazmi-statistics.ir/fa/tariifmoteghayervadade.aspx&docid=etQErLrn_Ow5cM&tbnid=XZDg40-rL7rcYM:&vet=10ahUKEwi3yOe3o-PUAhVlCZoKHQTlDY44ZBAzCBUoEzAT..i&w=677&h=219&bih=604&biw=1280&q=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87 Data View  %D8%AF%D8%B1 %D9%86%D8%B1%D9%85 %D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1 SPSS&ved=0ahUKEwi3yOe3o-PUAhVlCZoKHQTlDY44ZBAzCBUoEzAT&iact=mrc&uact=8


  

 

 

 های کمینرم افزارهای تحلیل داده 7۲۵

س
 از باال به پائین Data Editorدر پنجره  Data View. اجزای صفحه 6-54ول جد

 توضیح اجزا ردیف
سازی و بستن، کوچک»و در سمت راست سه گزینه شامل « عنوان»نخستین نوار که در سمت چپ  نوار عنوان 7

 وجود دارد. « بزرگ کردن پنجره
 ایی چون:در ردیف دوم و شامل دستورات قابل اجر منوی اصلی  2

File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Graphs, Utilies, Window, Help 

در ردیف سوم و شامل: باز کردن فایل، ذخیره کردن فایل، چاپ، بازخوانی آخرین پنجره، تغییر ورود  نوارابزار 9
 ها، نمودار و...داده

 لول فعال دهنده محتویات سنشان میله فرمول یا نوار ویرایش 4
مربوط به موردها که اعداد مربوط به هر متغیر )محور عمودی(  در راست و پائین صفحه  نوارهای افقی ها و متغیرنوار نمایش داده 5

 ها با قابلیت حرکت دادن صفحهویرایشگر داده
کادرهای انتخاب صفحه داده  6

 یا صفحه متغیر
مشخص  Variable Viewو  Data Viewبا دو گزینه ها در سمت چپ و پائین پنجره ویرایشگر داده

 شود. اولی نمایشگر اطالعات و دومی نمایشگر متغیرهاست.می
 توان فهمید که برنامه برای ورود داده آماده است. آخرین ردیف است و با پیغام موجود در آن می نوار وضعیت 1

 دهد. وق را نشان میشده در جدول فمعرفی Data Viewاجزای صفحه  3-59شکل      

 
  Data View. اجزای صفحه 9-54شکل 

های پژوهشگر خواهد شده که هرکدام دارای کارکرد خاصی برای انجام تحلیلافزار از مواردی تشکیلنوار منوی نرم     
 دهد. انواع فهرست این منوها را نشان می 71-59بود. شکل 

 
 SPSSافزار . فهرست منوی نرم01-54شکل 

 شود. پرداخته می SPSSافزار به توضیح اجمالی از فهرست منوی نرم 1-59جدول      
 
 

 
 
 



 

 

 7۲۶ مرجع پژوهش

 SPSSافزار . توضیح اجمالی از فهرست منوی نرم1-54جدول 
 توضیح فهرست ردیف

7 File ها و استفاده از انواع دستورهای ایجاد فایل جدید، باز کردن فایل موجود، ذخیره و..برای کار با پرونده. 

2 Edit تر یا جلوتر، برش و چسباندن، کپی و پاک کردن یک ستون یا سطر برای رفتن یک مرحله عقب 

9 View سازی میله ابزار، خط وضعیت، خطوط زمینه صفحه کاربرگ، تغییر قلم و نمایش برچسب متغیر نمایش یا پنهان 

4 Data ها، انتخاب موارد و... گذاری پاسخها، وزنندهسازی متغیرها، ادغام پروهای متغیر، مرتبتعریف ویژگی 
5 Transform ها، جایگزینی مقادیر گمشده و...ترکیب چندستون و ساخت یک شاخص، شمارش مقادیر خاصی از پاسخ 

6 Analayze ها های آمار توصیفی و استنباطی و تحلیل دادهبرای اجرای روش 
1 Graphs خصوص در آمار توصیفی( ها )بهاع نمودارها متناسب با مقیاس دادهبرای رسم، اصالح و بازسازی انو 

8 Utilities ها و ...امکان استخراج شناسنامه متغیرهای فایل از قبیل اطالعات متغیرها و فایل 

3 Add-ons هایی برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص منوها و معرف سایت 76های باالتر از در ورژن 

71 Windows ها و نتایج و...ها به دو نیم برابر، کوچک کردن صفحات دادهرای شکستن پنجره دادهب 

77 Help  انواع راهنمایی برای کار باSPSS ...برحسب عناوین، مطالعات موردی و 

 

ها و گرفتن خروجی در صفحه ها، پردازش دادهمرحله بعد از ورود دادهها و گرفتن خروجی: . تحلیل داده54-4-5
Output افزار نرمSPSS های آماری و گرفتن خروجی معرفی است. در ادامه چگونگی انواع دستورات مربوط به تحلیل

 خواهد شد. 
شود و بعدی هم گفته میبه این نوع جدول یکها )آمار توصیفی(: . جدول و نمودار توزیع فراوانی54-4-5-0

یک جدول  عنوان )تیتر( است و برای هر متغیر یا مقولهجدول دارای شماره و  شامل اطالعات یک موضوع در یک
عنوان یا تیتر جدول خواهد بود و در این وضعیت، موضوع، متغیر یا مقوله موردنظر همان  شود.جداگانه ترسیم می

ها آورده های آن در ستون سمت راست جدول نوشته و مقابل آن فراوانی و درصد زیرمقولهسؤاالت یا زیرمقوله
در  بعدیکننده وضعیت موجود است. مراحل تهیه جداول یکبعدی تنها توصیفترتیب جداول یکاینود. بهشمی

 شود.  ارائه می 8-59جدول 
 SPSSها( در بعدی )جدول و نمودار توزیع فراوانی. مراحل تهیه جدول یک8-54جدول 

 مراحل ردیف
 از نوار منو Analyzeکلیک روی  7
  Frequencies کلیک و با بازشدن کادر جدید انتخاب  Descriptive Statisticی در کادر جدید رو 2
 کلیک و انتقال به کادر سمت راست با دبل Frequencies های متغیر در سمت چپ صفحه انتخاب موارد یا گویه 9
)بدون  Noneالف(»ار فرصت با چه Frequencies Chartsو باز شدن صفحه « نمودار و جدول»برای  Chartsانتخاب گزینه  4

 « )نمودار هیستوگرام( histogramsای( و د( )نمودار دایره Pie Charts)نمودار ستونی(، ج(  Bar Chartsنمودار(، ب(
)درصد( و اغلب انتخاب درصد به دلیل خوانش بهتر  Percentages)فراوانی( یا  Frequenciesدر انتها انتخاب یکی از دو گزینه  5

  continueیک روی و سپس کل
 بعدی و نمودار آن برای نمایش جدول تک OKکلیک روی عبارت  6

شود. در ادامه جدول و نمودار را جا استخراج کرد زیرا باعث سردرگمی میالبته نباید چند جدول یا نمودار را یک
را انجام داد. سعی  wordدر  pasteو عمل  spssدر  copyتوان عمل منتقل کنید. برای این کار می Wordافزار به نرم



  

 

 

 های کمینرم افزارهای تحلیل داده 7۲7

س
مانند  ارسیفکنید جدول انگلیسی چپ به راست با اعداد انگلیسی را به جدول فارسی راست به چپ با متن و کلمات 

 تبدیل کرد.  3-59جدول 
 . توزیع فراوانی و درصد سبک مطالب در یک روزنامه 9-54جدول 

 درصد فراوانی سبک مطالب ردیف
 43 54 خبر 7
 21 22 ارش گز 2
 76 78 مصاحبه  9
 77 72 تفسیر و تحلیل 4
 4 5 سایر 5

 711 777 جمع کل

ها تواند از انواع نمودارای بیشترین کاربرد را دارد اما پژوهشگر میدر آمار توصیفی دو نمودار ستونی و دایره         
ا اختصاص هالت و خط عمودی به درصد فراوانی آنها یا سؤااستفاده کند. برای ترسیم نمودار ستونی سطر افقی به گویه

 دهد. یک نمونه نمودار ستونی وضعیت چند مقوله یا متغیر را در یک روزنامه نشان می 77-59شود. شکل داده می

 
 . نمودار نمونه توزیع درصد فراوانی سبک مطالب در یک روزنامه 00-54شکل 

 شود. ترسیم می 72-59شکل ای با استفاده از درصد فراوانی الگویی مانند نمودار دایره برای ترسیم     

 
 . نمودار نمونه توزیع درصد فراوانی سبک مطالب در یک روزنامه 02-54شکل 



 

 

 7۲۴ مرجع پژوهش

کند که آیا رابطه بین دو دو مشخص میکاربرد آزمون خیدو(: دو )کایآزمون خی. فرایند اجرای 54-4-5-2 
تعمیم به جامعه( است. این آزمون مبتنی بر فراوانی مورد انتظار، فراوانی متغیر اسمی، تصادفی یا واقعی )قابل

 های زیر توجه کنید. به فرضیهعنوان نمونه شده و تعداد نمونه برای هر مقوله است. بهمشاهده
 ها تفاوت وجود ندارد. ها و سبک مطالب آنفرضیه صفر: بین انواع خبرگزاری
 ها تفاوت وجود دارد. ها و سبک مطالب آنفرضیه مقابل: بین انواع خبرگزاری

خاب و کلیک کنید را انت Crosstabsو سپس گزینه  Descriptiveگزینه  Analyzeابتدا از منوی  SPSSبرای اجرا در 
 (.79-59)شکل 

 
 Analyzeاز منوی  Descriptive Statisticاز گزینه  Crosstab. انتخاب 04-54شکل 

 شود. پدیدار می 74-59شکل ای بهصفحه Crosstabبا دستور     



  

 

 

 های کمینرم افزارهای تحلیل داده 7۲۲

س

 
 Crosstab. نمایش صفحه 00-54شکل 

تقل کنید. روی هر متغیر از کادر سمت )سطر و ستون( من Columnو  Rowمتغیرهای موردنظر را به کادرهای 
توان کیک یا آن را انتخاب و سپس با کلیک روی فلش آن را به کادر مقابل آن انتقال داد. در ادامه روی چپ می

 باز شود. 75-59کلیک تا پنجره شکل  Statisticهای قابل انتخاب در مقابل کادرها یعنی گزینه گزینه دوم از گزینه

 
 Chi- Squareو انتخاب  Crasstab Statisticحه . صف05-54شکل 



 

 

 7۵۱ مرجع پژوهش

را انتخاب و کلیک کنید. در ادامه  Okو سپس  Continueرا تیک بزنید و در ادامه گزینه  Chi-Squareگزینه      
خروجی آن دو جدول خواهد بود که جدول اول صرفاً توصیفی است و کاربردی برای شما ندارد، اما جدول دوم مانند 

 کند. است که به تحلیل داده و آزمون فرضیه کمک می 71-59 نمونه جدول

 دو  داری آزمون خی. نمونه یک جدول خروجی معنی01-54جدول 

     
کمتر باشد،  15/1توجه کرد. اگر مقدار آن از  .Asymp Sigجهت بررسی نتیجه آزمون فرضیه ابتدا باید به مقدار 

بیشتر بود یعنی اختالفی وجود ندارد و  15/1وجود دارد. اگر مقدار از دار شود و اختالف معنیفرضیه صفر رد می
پس فرضیه صفر  (. 00/0< 719/0است ) 15/1تر از بزرگ 719/1شود. در مثال باال چون عدد فرضیه صفر تأیید می

ت ارامتری اسدو یک آزمون ناپنیست. به علت آنکه آزمون خی« داراختالف در سطح آماری معنی»شود یعنی تأیید می
وع نگیری یا وضعیت برتری یا بهتری را مشخص کند، صرفاً متفاوت بودن وضعیت را با توجه بهتواند جهتو نمی

 استفاده کرد.  « وی کرامر»توان از آزمون متغیر نشان خواهد داد. برای تعیین شدت رابطه می
-pearson Chiسطر »از « دوخی»که سه عبارت منتقل نکنید بل wordدو را به برای گزارش نهایی خود، جدول خی

square»  ستون »وValue » و همچنین درجه آزادیdf «و درنهایت ضریب خطا « از همان سطر و ستون بعدیp « از
 وارد کنید. 77-59را انتخاب و در یک جدول ساده مانند جدول « Asymp.sigو از ستون  Likelihood Rationسطر 

 ول مستخرج از جدول خروجی خی دو در محیط ورد. نمونه جد00-54جدول 
 2x( 517/2( شدهخی دو محاسبه

 7 (df) درجه آزادی
 719/1 (p)داریسطح معنی

وتحلیل قرار گیرد. مواقعی نیاز است که فقط اطالعاتی خاصی مورد تجزیهدر  : SPSSد( تفکیک اطالعات در 
ها فقط اطالعات یک روزنامه، شوند و در مواردی از میان آنحتوا میبرای نمونه در مواردی چند روزنامه با هم تحلیل م

 طی خواهد شد.  72-59شود. برای این عمل مراحلی به شرح جدول طور مجزا آورده میبه
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س
 SPSS. تفکیک اطالعات یک روزنامه از بین چند روزنامه تحلیل محتوا شده در 02-54جدول 

 مراحل ردیف
  Select Casesو باز شدن  Dataاز دستور  Select Casesانتخاب گزینه  7
شود)در باز  Select Cases:ifکلیک تا صفحه  ifتکمیل و سپس گزینه  if condition is saticefidکنار گزینه Select در بخش  2

 های تحلیل محتوا قرار دارند(.سمت چپ آن مقوله
 وتبال و انتقال به قسمت سمت راست انتقال مقوله موردنظر مانند یک روزنامه در مورد ف 9
 «ها مانند انتخاب زیرمقوله شماره یک در جلوی موضوع موردنظر و ورود عالمت مساویانتخاب فرمول بر اساس تعریف زیرمقوله 4

 « Continue»و در ادامه زدن گزینه « عدد یک»و سپس 
 شود. برای آن روزنامه محاسبه می« ار و آزمون آماریجدول، نمود»ترتیب فقط اطالعات روزنامه اول محاسبه و اینبه 5
را باز و  Select Casesحالت اول برگشت که برای این منظور مجدد صفحه پس از اتمام این قسمت از عملیات تحلیل باید به 6

Reset  را انتخاب و سپسOK ها به شرایط اول بازگردد.کنید تا تمامی حالت 

سپس گزینه  Analyzeبرای اجرای این آزمون باید از نوار منو به گزینه آزمون همبستگی:  . فرایند اجرای54-4-5-4
Correlate  و بعدBivariate  خواهیم رفت.  76-59به شرح شکل 

 
 SPSSافزار . فرایند اجرای آزمون همبستگی در نرم06-54شکل 

تر قدر عدد به منفی یک یا مثبت یک نزدیکیک ضریب همبستگی ارزشی از منفی یک تا مثبت یک دارد. هر چه      
یک نمونه جدول خروجی مربوط به  79-59باشد، نشان از وجود رابطه منفی یا مثبت بین متغیرها دارد. جدول 

 دهد. همبستگی را نشان می
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 . یک نمونه خروجی دستور آماری بررسی همبستگی بین دو متغیر04-54جدول 

 
 

نشان از معناداری  4/1شده با دایره، ضریب همبستگی مثبت نه بر اساس اعداد مشخصدر جدول خروجی نمو     
 شود. رابطه خطی بین دو متغیر موردبررسی دیده می (p<.001) 117/1آماری در سطح خطای 

س ابرای اجرای تحلیل عاملی ابتدا باید متغیرهای موردنظر را بر اس. فرایند اجرای آزمون تحلیل عاملی: 54-4-5-0
 انتخاب کرد.  71-59شکل 

 
 . مراحل انتخاب عامل یا متغیرها برای تحلیل عاملی 01-54شکل 



  

 

 

 های کمینرم افزارهای تحلیل داده 7۵۵

س
های ها بنام تحلیل مؤلفهترین آنهای مختلفی وجود دارد که رایجها شیوهبرای استخراج عوامل از مجموعه داده     

 شده است. نمایش داده 78-59در شکل  (PCA)اصلی 

 
 (PCA)های اصلی ل استخراج عوامل از راه تحلیل مؤلفه. مراح08-54شکل 

ند. ککند و در اغلب موارد این گام تفسیر عوامل را تسهیل میتر میفهمهای کار را قابلخدمات چرخشی خروجی     
 نتر شدن هر متغیر با یک عامل منفرد خواهد بود. ایبرای این منظور چرخش واریماکس منجر به نتایجی برای ساده

 های رایج چرخش است. شده از گزینهنمایش داده 73-59فرایند که در شکل 

  
 . مراحل استفاده از چرخش واریماکس برای عوامل 09-54شکل 
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فرض متغیرها صورت پیشبه SPSSافزار تر باید به نکاتی توجه داشت. نرمهای خواندنیبرای دستیابی به خروجی     
کند. اگرچه این فرمت اغلب متقاعدکننده است اما در ها فهرست میصفحه پردازشگر داده را بر اساس ترتیب ورود به

های کمتر از ارزش ویژه مفیدتر های بزرگ فهرست متغیرها بر اساس اندازه یا ارزشزمان تفسیر عوامل در خروجی
توان ضرایب را بر اساس سایز کنترل شود. می دهد تا ابعاد درون خروجیاست. فرمت نمایش ضریب به شما اجازه می

های ویژه مرتب کرد. این اقدام باعث سادگی خروجی برای خواندن های واضح کمتر از ارزشو  ضرایب با ارزش
 گیرد. یک ارزش رایج به میزاندار صورت میریختگی روابط سطح پایین غیر معنیشود که با از بین بردن درهممی
 استفاده کنید.  21-59از شکل  یا کمتر است. برای این کار 4/1
 
 

 
 . استفاده از فرمت نمایش ضریب21-54شکل 

های ایجادشده در ماتریس مؤلفه چرخش یافته برای فهمیدن ساده و روشن هستند. بار سطح باال نشان از حلراه     
ها به تفسیر و توضیح خروجی گذاری عاملاین امر دارد که متغیرها بیشترین همراهی را با عامل شماره یک دارند. نام

ها از منفی یک تا مثبت یک است. میزان بزرگی در سطح منفی یا مثبت کلیدی برای درک کند. دامنه ارزشکمک می
 توجه کنید.  74-59شوند. برای نمونه به جدول از تحلیل خارج می 4/1عوامل خواهد بود. بارهای زیر 
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 های چرخش یافته ز ماتریس مؤلفه. جدول خروجی نمونه ا00-54جدول 

 
استفاده  27-59توان از مسیری به شکل ها برای تحلیل آتی  میبرای ذخیره کردن امتیازات عامل و استفاده از آن    

 شود. کرد. امتیازات عامل با عنوان متغیرها در فایل اطالعات در طول هر ستون از اطالعات ذخیره می

 
 ره امتیازات عامل . فرایند ذخی20-54شکل 
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-های مشابه پاسخبرای تشخیص گروه: (K-Means)ای های خوشه. فرایند اجرای آزمون تحلیل داده54-4-5-5

رویم. این می K-means clusterو بعد گزینه  Classifyسپس گزینه  Analyzeها از نوار منو به گزینه دهنده یا خوشه
های مناسب ها یا بخشتوان تعداد خوشهمی Kmeansای با تحلیل خوشهشده است. نمایش داده 22-59مسیر در شکل 

یا بخش خاصی قرار داد و آن خوشه یا بخش را تعریف کرد. در  ها را در درون خوشهدهندهرا تشخیص داد و پاسخ
ل عاملی یشرایط وجود تعداد زیاد متغیر این روش مناسب نیست. اگر تعداد متغیر زیاد بود بهتر است از روش تحل

 ها استفاده کرد.  برای کاهش ابعاد داده
    

 
 K-meansای . فرایند اجرای آزمون تحلیل خوشه22-54شکل 

 SPSSافزار شود. نرمانتخاب می« هامتغیرهای مورداستفاده برای گروه پاسخ»ابتدا « ایتحلیل خوشه»برای اجرای      
ا برای ها رتوان عضویت خوشهکند. مین به سؤاالت خاص استفاده میدهندگابندی پاسخاز یک الگوریتم برای گروه

-59های شما اضافه خواهد شد )شکل تحلیل بعدی ذخیره کرد. عضویت خوشه دوباره و بعد از آخرین ستون داده
29.) 
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 Kmeansای . ذخیره تحلیل خوشه24-54شکل 

های کمتر بر دهندگان مشابه در صورت نیاز ما به خوشهای به ما خواهد گفت که پاسخخروجی تحلیل خوشه     
های دهندگان در هر گروه چگونه خواهند بود. اجرای تحلیلها از خوشه مرکزی و تعداد پاسخاساس میزان فاصله آن

« هاهمراکز خوش»توان به کند. برای نمونه میها امکان انتخاب بهترین راه را فراهم میمتعدد با تعداد متفاوت خوشه
ها در حداقل چند در بین گروه« تفاوت»توجه کرد. برای شناسایی  24-59مشخص شده با بیضی زردرنگ در شکل 

وجه توان متدهنده در هر خوشه میها را تشخیص داد. با توجه به تعداد پاسخهای موجود بین گروهسؤال باید تفاوت
داشت، یعنی به تعداد کافی گروه « یک یا دو گروه»سمت د بهها چولگی زیاها در هر گروه شد. اگر خوشهتوزیع آن

 وجود ندارد.

    

 
 K-meansای . نمونه خروجی یک تحلیل خوشه20 -54شکل 
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وان تها استفاده کرد. برای این منظور میتوان از آمار توصیفی برای تحلیل بهتر آنها نهایی شدند میوقتی خوشه     
رفت. به یاد داشته باشید که عضویت  Crosstabsازآن به و پس Descriptive Statistics به آمار گزینه Analyzeاز 

روی بخش کلیک کنید و سپس روش فلش بعدی برای  25-59شده باشد. در ادامه مانند شکل ای باید ذخیرهخوشه
 ها وارد کنید. ر ردیفها را به کادها بشود. در ادامه گزارهها کلیک کنید تا متغیرها وارد کادر ستونستون

   

 
 ای . استفاده از آمار توصیفی برای تحلیل خوشه25-54شکل 

های مختلف استفاده کرد. منظور مقایسه گروهتوان از درصدها در جدول متقاطع برای درک فراوانی توزیع بهمی     
کنیم. از خروجی این بخش برای میکلیک  Cellsها روی دکمه ها و ستونبعد از انتخاب و ورود متغیرها به ردیف

 26-59مانند شکل جدولی به Continueشود با کلیک بر روی گزینه کنترل کادر ستون بر مبنای درصد  استفاده می
 دهد. شود که درصدهای درون هر بخش را نمایش میایجاد می

  
 ای های خوشه. گرفتن خروجی با توجه به درصدها برای مقایسه تحلیل26-54شکل 
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فاده ها و همچنین استمقایسه میانگین ایل خوشهحل بخشی و تحلیاز دیگر ابزارهای مفید برای کمک به درک راه     

 مالحظه کرد.  75-59توان در جدول از انحراف استاندارد، مجموع و دیگر موارد آماری است که نمونه آن را می
 هاا انواع آمارها برای مقایسه تفاوت خوشهای ب. نمونه خروجی نتایج تحلیل خوشه05-54جدول 

 
 

رد. سپس بین را شناسایی کابتدا باید متغیرهای پیش . فرایند اجرای آزمون رگرسیون لجستیک دوتایی: 54-4-5-6
را انتخاب کرد. حاال باید  Binary Logesticو در مرحله بعد  Regressionسپس گزینه  Analyzeاز نوار منو با انتخاب 

منتقل نمود. در کادر متغیر وابسته )کوواریت(  Dependentمتغیر مستقل را انتخاب و به کادر  21-59ساس شکل بر ا
امکان انتخاب یک روش از پنج روش موجود را  Methodبین در شکل واردشده است. کادر بانام چندین متغیر پیش

 یون است. های رگرسرویکردی استاندارد در مدل Enterکند. گزینه فراهم می

 
 . فرایند اجرای آزمون رگرسیون لجستیک دوتایی21-54شکل 
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شده که در شکل مشخص Exp (B)گرفت. ستون  28-59خروجی به شرح شکل  okتوان با دستور درنهایت می     
 دهد.  است، اهمیت هر متغیر را نشان می

 
 . نمونه جدول خروجی رگرسیون لجستیک دوتایی  28-54شکل 

 
  AMOSسازی معادله ساختاری با تأکید بر افزارهای مدلنرم .54-0
، «AMOS»توان به ها میشده است که از پرکاربردترین آنسازی معادله ساختاری طراحیافزارهای متعددی برای مدلنرم

«LISREL » و«PLS »د به شوتوصیه می« سازی معادله ساختاریمدل»افزار مناسب اشاره کرد. برای انتخاب نرم
 ( SEM-PLS ) مالحظات استفاده از هر روش توجه شود. روش معادله ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی

های نسل اول های در مقایسه با روشاست که ویژگی« مؤلفه محور»یکی از رویکردهای نسل دوم معادله ساختاری و 
دارد)داوری و  76-59به شرح جدول  ( LISREL, EQS, AMOS ) افزارهایی چونبا نرم« کوواریانس محور»یا 

 (. 7932رضازاده، 
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 ها یا لیزرل و ایموسدر مقایسه با نسل اولی PLS یابی معادله ساختاریهای استفاده از روش نسل دوم مدل. ویژگی06-54جدول 
 ویژگی ردیف

 اد نمونه زیادهای نسل اول با نیاز به تعدامکان کار با حجم نمونه اندک برخالف روش 7
 ترین مقدار حاصل از دو قاعده:( = بزرگ7335از دیدگاه بارکالی و همکاران) PLSروش تعیین حداقل نمونه الزم برای  2

 گیری پژوهشگیری با بیشترین شاخص در میان الگوهای اندازههای الگوی اندازهالف( دو ضرب در تعداد شاخص
 بخش ساختاری الگوی اصلی پژوهش در ارتباط با یک متغیر  ب( دو ضرب در بیشترین روابط موجود در

منظور آزمودن روایی همگرا به حداقل سه های نسل اول بهگیری با یک شاخص )سؤال( برخالف نیاز روشامکان استفاده از الگوهای اندازه 9
 سؤال به ازای هر سازه 

 هاهای نسل اول بر نرمال بودن توزیع دادهشرط روشرمال برخالف پیشهای با توزیع غیرنبرای حتی داده PLSامکان استفاده از  4

 آزمودن»و « گیری، الگوی ساختاری و الگوی کلیبررسی برازش الگوهای اندازه»از دو مرحله اصلی  PLSروش       
 شده است. تشکیل« هاروابط میان سازه

شده توسط شرکت افزارهای طراحیو از نرم Analysis of Moment Structuresمخفف عبارات  AMOSافزار نرم      
سازی است اما قابلیت انجام سازی معادله ساختاری است. هرچند هدف از طراحی آن مدلبرای مدل SPSSمربوط به 

های آماری معمول را هم دارد. با توجه به توضیح مبانی و مقدماتی در فصل پژوهش پیمایشی در خصوص انواع تحلیل
ری افزار دیگشود. مانند هر نرمافزار پرداخته میزی معادله ساختاری در این فصل تنها به روند انجام کار با نرمسامدل

 نمایان شود.  23-59ای به شکل افزار را با کلیک روی آیکون اجرا یا باز کرد تا صفحهنخستین گام باید نرم

 
 افزار ایموس. محیط نرم29-54شکل 

ای اجرا ابتدا به یک مدل مفهومی نیاز است. پس از نهایی برای تحلیل مسیر: بر AMOSار با . فرایند ک54-0-0
 شود. افزار و محیط مورداشاره دنبال میبرای تحلیل مسیر در نرم 71-59شدن مدل مفهومی، مراحلی به شرح جدول 

 
 
 
 
 



 

 

 7۸۲ مرجع پژوهش

 برای تحلیل مسیر AMOSافزار . فرایند کار با نرم01-54جدول 
 توضیح لمراح ردیف

 افزارترسیم مدل در صفحه نرم ترسیم مدل نظری  7
 افزارواردکردن متغیرها با فایل داده به نرم هاورود داده 2
 هاافزار و ذخیره آنگذاری متغیرها در نرمنام عنوان و توضیحات مدل 9
 آزمون مدل و تحلیل مسیر  آزمون مدل  4
 تنی برای تفسیر و تحلیل مسیر با جزئیات های ماستفاده از خروجی خروجی متنی 5

انتخاب و سپس برای طراحی مدل نظری خود،  newگزینه   Fileاز منوی افزار: . ترسیم مدل نظری در نرم54-0-2
 Viewرا انتخاب کنید. برای تغییر نحوه قرارگیری مدل در صفحه، از منوی  Draw Observedگزینه Diagramاز منوی 

 شود. باز می 91-59ای به شکل را انتخاب کنید. صفحه …Interface Properties گزینه 

 
 Interface Properties. صفحه تنظیمات 41-54شکل 

را انتخاب  Duplicateگزینه Editپس از طراحی یکی از متغیرها در صفحه، برای ایجاد  متغیرهای دیگر، از منوی       
را  داشته و آنکند. دکمه چپ ماوس را روی متغیری که طراحی نموده نگهکنید. در این حالت نشانگر ماوس تغییر می

ای از انجام کار در این نمونه 97-59شود. شکل بکشید. در این حالت یک متغیر دیگر همانند متغیر قبلی طراحی می
 دهد. مرحله را نشان می

 
 . طراحی متغیرها در ایموس40-54شکل 

را انتخاب کنید و مسیرها را مطابق مدل مفهومی خود  Draw pathگزینه  Diagram نویبرای طراحی مسیرها از م     
 ترسیم کنید.   92-59مانند شکل 
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 . طراحی مسیرها در ایموس42-54شکل 

را انتخاب کنید. سپس در داخل  Draw unique variableگزینه  Diagramبرای طراحی واریانس خطا، از منوی      
زا( کلیک کنید. در این صورت ها رفته است )متغیرهای وابسته یا درونایی که مسیر به سمت آنهر یک از متغیره

ها داخل جایی محل قرارگیری این اشکال پس از طراحی آنشود. برای جابهواریانس خطا به شکل دایره طراحی می
 (. 99-59مستطیل موردنظر کلیک کنید تا محل قرارگیری آن تغییر کند )مانند شکل 

 
 . طراحی واریانس خطا در ایموس44-54شکل 

ای کنیم تا صفحهرا انتخاب می …object propertiesها راست کلیک و گذاری واریانس خطا، روی دایرهبرای نام     
 شود. نمایان  94-59به شکل 

 
 object properties. صفحه تنظیمات 40-54شکل 

شده در وارد کنید و سپس کادر را ببندید. اسم داده E1ی واریانس خطا مانند نامی برا Variable nameدر قسمت      
 انجام دهید.   95-59شود. این کار را برای سه واریانس خطای دیگر مانند شکل داخل دایره نمایش داده می

 
 . ویرایش نام واریانس خطا در ایموس45-54شکل 
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ا استفاده طرف آن نرفته( بزا )متغیری که هیچ مسیری بهمستقل یا برونکه در مدل شما بیش از دو متغیر درصورتی     
  متغیرهای مستقل را به هم وصل کنید. Drawو گزینه  Diagramاز منوی 

 96-59را انتخاب تا شکل  Data Filesگزینه  Filesاز منوی  SPSSها از برای واردکردن دادهها: . ورود داده54-0-4
 شود. نمایان 

 
 Data Files . صفحه تنظیمات 46-54شکل 

 Openموردنظر را ازآنجا انتخاب و روی  Spssشود که باید فایل کادر دیگری باز می File Nameبا کلیک روی      
 Variables In گزینه Viewشده به درون مدل از منوی کلیک کنید. برای وارد نمودن متغیرهای مشاهده Okو سپس 

Dataset  با نمایش متغیرهای موجود در فایل نمایان شود.  91-59ای به شکل صفحهرا انتخاب تا 

 
 ها. صفحه متغیرهای موجود در فایل داده41-54شکل 

نوار پیمایش سمت راست این کادر را پایین کشیده تا به انتهای متغیرها برسید. متغیرهای موردنظر را مانند شکل          
 های شکل بی اندازید و سپس این کادر را ببندید. ون مستطیلاز درون کادر بکشید و در 59-98

 
 شده پس از ورود متغیرها با فایل داده به کادر مربوطه . مدل تکمیل48-54شکل 
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س
گزینه  Viewافزار، از منوی جهت مشخص نمودن نحوه آزمون مدل توسط نرم. عنوان و توضیحات مدل: 54-0-0

Analysis Properties شود. نمایان  93-59ا شکل را انتخاب ت 

 
 . صفحه تنظیمات مشخصات تحلیل49-54شکل 

مربوط  indirect, direct & total effectsدر باالی کادر کلیک و کادر را تکمیل کنید. گزینه  Outputروی گزینه      
یز به بررسی نرمال بودن ن test for normality and outliersبه اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل است. همچنین عبارت 

را انتخاب و آن را تکمیل bootstrap داری اثرات غیرمستقیم و کل، گزینه پردازد. برای محاسبه معنیتوزیع متغیرها می
های این آزمون را )اغلب تعداد زیر نمونه Number of bootstrap samplesکادر را ببندید. در قسمت  کنید و سپس

دد است. گیری مجها نیازی به تغییر ندارند. بوت استراپ نوعی روش نمونهکنید، بقیه گزینه( مشخص 511تا  211بین 
ن، هایی مانند میانگیسازد و شاخصاین روش با استفاده ازسرگیری، تعدادی مشخصی نمونه از روی نمونه  اصلی می

 Fileبعد برای ذخیره نمونه مدل، از منوی کند. در مرحله ها محاسبه میانحراف  استاندارد و غیره را برای این نمونه
 کلیک کنید.  saveبازشده نامی برای مدل خود انتخاب و روی  را انتخاب و در صفحه Saveگزینه 

انتخاب تا مدل موردنظر  calculate estimatesگزینه Analyze برای آزمون مدل از منوی . آزمون مدل: 54-0-5

-59کلیک تا شکل  صورت گرافیکی، روی آیکون هده نتایج آزمون مدل بهشود. پس از آزمون برای مشاآزمون 
 نمایان شود.   41

 
 . مدل آزمون شده نمونه 01-54شکل 
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پارامترهای استاندارد نشده مدل آزمون گزارش و در ستون وسط و کنار شکل عبارت  41-59در شکل      
unstandardized estimates پارامترهای استانداردشده روی عبارت مورداشاره کلیک و  شود. برای مشاهدهمی فعال

 نمایان گردد.  47-59انتخاب شود تا شکل  standardized estimatesگزینه 

 
 . پارامترهای استانداردشده مدل آزمون شده نمونه 00-54شکل 

 ها به میزان واریانس تبیینطیلهای مسیر یا بتا هستند و اعداد روی مستدر این شکل اعداد روی مسیرها همان وزن     
 درصد است.  29/. یا 29شده اشاره دارند. برای نمونه واریانس تبیین شده تصمیم به استفاده 

شده گرافیکی بسیار خالصه هستند و برای مشاهده جزئیات مدل آزمون شده نتایج ارائه. خروجی متنی: 54-0-6
 نمایش داده شود.   42-59ای به شکل نتخاب کرد تا صفحهرا ا text outputگزینه   View توان از منویمی

 
 نمایش متنی ایموس. صفحه02-54شکل 

شوند. مثالً برای مشاهده ضرایب مسیر، سطح صورت متنی گزارش میدر این صفحه جزئیات مدل آزمون شده به     
کلیک  Estimatesاب باال سمت چپ، روی داری، میزان واریانس تبیین شده، اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل در قمعنی

 شود. پدیدار  49-59تا شکل 
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س

 
 Estimates. نتایج 04-54شکل 

 های برازش مدلتوانید از نتایج این قاب استفاده کنید. برای مشاهده شاخصبسته به اهداف پژوهش خود، می     
 ایان شود. نم 44-59ای به شکل استفاده کرد تا صفحه Model Fitتوان از خود می

 
 Model Fit. نتایج 00-54شکل 

داری اثرات غیرمستقیم و کل، روی همان آماره خی دو است. برای مشاهده سطح معنی CMINدر این صفحه      
را انتخاب کنید. سپس روی  Matricesکلیک کنید تا باز شود. سپس عالمت + کنار  Estimatesعالمت + کنار 

Standardized Total Effects  مربوط به اثرات کل، کلیک کنید. در ادامه در صفحهEstimates/ Bootstrap  + روی
را انتخاب  Bias- Corrected Percentile Methodکلیک کنید. سپس عالمت + کنار  Bootstrap Confidenceکنار 

 نمایان شود.  45-59کلیک تا شکل   Two Tailed Significance(BC)کنید. درنهایت روی 
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 داری اثرات کل. سطح معنی05-54ل شک

دار است. برای معنی 17/1در سطح   (Easofuse)شدهبرای نمونه در این شکل اثرات کل سهولت استفاده ادراک     
 را انتخاب کنید. standardized indirect effects داری اثرات غیرمستقیم نیز در باال سمت چپ، مشاهده سطح معنی

 
سازی معادله ساختاری ترکیبی از تحلیل تأییدی و مدل: AMOSافزار معادله ساختاری با نرمسازی . مدل54-0-1

گیری )بررسی پایانی و روایی( و تواند شامل آزمون مدل اندازهرگرسیون چند متغیره است که آزمون کلی مدل می
ت که اری بر تحلیل مسیر این اسآزمون مدل ساختاری )ضریب مسیر و واریانس تبیین شده( باشد. مزیت معادله ساخت

سازی معادله تر و نزدیک به واقعیت دارد. مراحل اجرای مدلگیری، نتایج معقولاین روش با حذف خطاهای اندازه
 شده است. ارائه 71-59افزار در جدول ساختاری با نرم

 سازی معادله ساختاریبرای مدل AMOSافزار . فرایند کار با نرم01-54جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 های آن افزار و ورود دادهترسیم مدل مفهومی موردنظر در نرم گیریطراحی مدل اندازه 7
ها توسط متغیرهای تحلیل عامل تأییدی و بررسی اعتبار افتراقی و اطمینان از سنجش درست سازه آزمون تحلیل تأییدی مدل 2

 های پرسشنامهشده یا گویهمشاهده
 مشاهده آزمون مدل شامل کلیه متغیرهای مکنون و قابل گیریازهآزمون مدل اند 9
 ارزیابی و تفسیر مدل نهایی  آزمون مدل ساختاری  4

 
این کار با تحلیل عامل تأییدی و بررسی اعتبار افتراقی و اطمینان از سنجش گیری: . طراحی مدل اندازه54-0-1-0

 گیرد. برای بررسی پایانی یعنی ضریبهای پرسشنامه صورت مییهشده یا گوها توسط متغیرهای مشاهدهدرست سازه
ای هیابد را برای تحلیلها ضریب آلفا افزایش میاستفاده و سؤاالتی که با حذف آن SPSSافزار توان از نرمآلفا می

درنهایت کل  های پژوهش را تحلیل وسازی معادله ساختاری، ابتدا هر یک از سازهگذاری کرد. در مدلبعدی عالمت
وس صفحه افزار ایمشوند. برای تحلیل تأییدی پرسشنامه موردنظر در نرمگیری باهم تحلیل تأییدی میابزارهای اندازه

 Draw گزینه Diagramگیری سازه از منوی کنیم. برای رسم مدل اندازهایجاد می Newو گزینه File جدیدی از منوی
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indicator   variable    غیر مکنون )دایره( ایجاد شود. سپس به تروی صفحه طراحی کلیک کنید تا یک مرا انتخاب و

 ایجاد گردد.   46-59شده داخل دایره کلیک کنید تا شکلی مانند تعداد سؤاالت پرسشنامه یا متغیرهای مشاهده

 
 . طراحی مدل تحلیل تأییدی06-54شکل 

جا تا متغیر مکنون به همراه نشانگرهایش جابه کنید تخابابزار ان را از نوار گزینه   ،پس از طراحی مدل      
تا با کلیک داخل متغیر مکنون، بتوانید نشانگرها در جهت مطلوب  کنید را انتخاب Rotateگزینه  Editشوند. از منوی 

)مربع(  شدهرا انتخاب و روی یکی از متغیرهای مشاهده Moveو گزینه  Editخود بچرخانید. سپس با استفاده از منوی 
طا شوند. روی واریانس خشده دیگر نیز به همراه این متغیر کشیده میو آن را بکشید. متغیرهای مشاهدهکنید کلیک 
را انتخاب  Shape of Objectتوان  می Editها( کلیک کرده و آن را نیز بکشید. برای تغییر اندازه متغیرها، از منوی )دایره

شده و واریانس داشته و اندازه آن را تغییر داد. در مورد متغیرهای مشاهدهس را نگهو روی متغیر مکنون دکمه چپ ماو
های خطا، روی هر یک از متغیرها کلیک گذاری متغیر مکنون و واریانسخطا نیز این کار قابل انجام است. برای نام

 Variableهر شود. سپس در قسمت ظا Object properties را انتخاب کنید تا کادر Object propertiesراست کرده و 

name  گزینهtext انتخاب کرد.   41-59توان نامی برای متغیر مانند شکل می 

 
 Object propertiesای . کادر محاوره01-54شکل 

 شود. نمایان می 48-59ای مانند شکل پس از اعمال دستور صفحه     

 
 متغیر نمونه شده برای یک . مدل تحلیل تأییدی تکمیل08-54شکل 



 

 

 7۵۱ مرجع پژوهش

 شود.نمایان می 43-59ای مانند شوند و صفحهگفته وارد میبه شرح پیش هاپس از کامل نمودن طراحی مدل، داده     

 
 ها مدل آماده آزمون پس از ورود داده .09-54شکل 

شده است. داده شده در یک مورد عدد یک نمایشدر مسیرهای متغیر مکنون به متغیرهای مشاهده 43-59در شکل      
 گیریکه واحد اندازهشود. ازآنجاییگیری متغیر مکنون انجام میاین عمل برای رفع مشکل عدم تعیین واحد اندازه

موجب استاندارد  7سازی معادله ساختاری معلوم نیست. با ثابت کردن یکی از مسیرها با عدد متغیر مکنون در مدل
 شویم. گیری متغیر مکنون میشدن واحد اندازه

در ادامه برای انجام آزمون تحلیل تأییدی پرسشنامه مدل را ذخیره و از  . آزمون تحلیل تأییدی مدل: 54-0-1-2    
را انتخاب تا شکلی مانند  Outputرا انتخاب و روی صفحه ظاهرشده گزینه  Analysis propertiesگزینه  View منوی

 نمایان شود.   59-51

 
 Analysis properties . صفحه 51-54شکل 

واریانس تبیین شده  Squared Multiple Correlationsبارهای عاملی و  Standardized Estimates در این کادر،      
نیز به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای  Test for normality and Outlierها توسط متغیر مکنون هستند. سؤال

 یل، این کادر را ببندید. پردازد. پس از تکمشده میمشاهده
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را انتخاب و سپس برای  Calculate estimatesگزینه  Analyzeدر ادامه برای انجام آزمون تحلیل تأییدی، از منوی      

کلیک کنید. برای مشاهده بارهای عاملی و واریانس تبیین شده سؤاالت روی  مشاهده نتیجه گرافیکی روی 
Standardized estimates نمایان شود.  57-59ای مانند شکل ون کنار شکل کلیک کنید تا صفحهدر ست 

 
 . نتیجه آزمون تحلیل تأییدی نمونه 50-54شکل 

داری را بر روی سازه خود دارد. جهت بررسی معنی 0.92بینید، سؤال سوم بیشترین بار طور که در شکل میهمان      
را انتخاب کنید. برای بررسی همانندی مدل  Text outputگزینه   Viewهای برازش، از منوی بارهای عاملی و شاخص

 پدیدار شود.  52-59ای مانند شکل در کادر سمت چپ، باال کلیک کنید تا صفحه Note for modelروی 

 
 نمایش نتیجه بررسی همانندی مدل. صفحه52-54شکل 

 داری بارهای عاملی روینابراین برای بررسی معنیکه درجه آزادی مدل مثبت است، ببا توجه به شکل ازآنجایی      
Estimates  نمایان شود.  59-59کلیک کنید تا شکل 
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 . نتیجه بررسی معناداری بارهای عاملی54-54شکل 

 .C.Rداری و مربوط به سطح معنی pدارند )عبارت معنی 117/1با توجه به شکل همه بارهای عاملی در سطح      
 ظاهر شود.  54-59کلیک کنید تا شکل  MODEL Fitاهده برازش مدل روی آماره تی( برای مش

 
 PU. بررسی برازش پرسشنامه نمونه یا 50-54شکل 

های برازش نیز نشانگر برازش نسبتاً مناسب این پرسشنامه است.  پس از انجام تحلیل تأییدی برای یک شاخص     
دار نبود آن یز تکرار شود. هنگام انجام تحلیل تأییدی اگر باری معنیها نپرسشنامه این عمل باید برای دیگر پرسشنامه

دار بودند ولی مدل برازش نداشته باشد، ابتدا را حذف و مدل را دوباره آزمون کنید. اگر همه بارهای عاملی معنی
ایین ن کنید و اگر برازش پکنند. مدل را دوباره آزموها مقادیر آلفا افزایش پیدا میسؤاالتی را حذف کنید که با حذف آن

شده بود متغیرها را دوباره به مدل اضافه کنید. یکی دیگر از عوامل عدم برازش نرمال بودن توزیع متغیرهای مشاهده
های چولگی کلیک تا شاخص Assessment Of normalityروی  Text Outputاست. برای بررسی این امر در پنجره 
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( را -7و کمتر از  7شاهده کنید. سؤاالت با بیشترین کشیدگی و چولگی )بیشتر از و کشیدگی مربوط به سؤاالت را م

 حذف و مدل را مجدد آزمون کنید. 
ده شگیری باید همه متغیرهای مکنون با متغیرهای مشاهدهبرای آزمون مدل اندازهگیری: . آزمون مدل اندازه54-0-1-4

توجه کنید. برای طراحی  55-59د. برای نمونه به مدلی مانند ها بررسی شونهای برازش آنمربوط طراحی و شاخص
را انتخاب و متغیرهای مکنون را به هم  Draw covarianceگزینه  Diagramهمبستگی بین متغیرهای مکنون از منوی 

 ها را نیز همانند قسمت قبل به مدل اضافه کنید. وصل کنید. داده

 
 گیری. طراحی مدل اندازه55-54شکل 

آن را همانند قسمت قبل کامل نموده و آن را آزمون کنید تا شکلی  Analysis propertiesپس از طراحی مدل،      
 نمایش داده شود.   56-59مانند 

 
 گیری پذیرش فناوری. آزمون مدل اندازه56-54شکل 

Text output  را از منویView ی بارهای عاملی و واریانس دارانتخاب کرده و در پنجره خروجی متنی به بررسی معنی
 51-59های برازش بپردازید. در شکل تبیین شده سؤاالت بپردازید. همچنین به همانندی مدل و بررسی شاخص

 اند. شدهگیری ارائههای برازش مدل اندازهشاخص
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 گیریهای برازش مدل اندازه. شاخص51-54شکل 

است در حد  18/1که  RMSEAجز گیری بهازش مدل اندازههای بربینید، شاخصطور که در شکل میهمان     
کلیک کرده و سؤالی که بیشترین کشیدگی و  Assessment of normalityمطلوبی قرار دارند. برای اصالح مدل. روی 

بینید، می 58-59طور که در شکل مدل حذف کنید. سپس مدل را مجدداً آزمون کنید. همان (ATD3)چولگی را دارد از 

  کلیک کرد.توان روی شود. برای برگشتن به حالت طراحی میبرازش مدل بهتر می ATD3حذف  با

 
 های برازش بعد از اصالح مدل. شاخص58-54شکل 

را انتخاب و در صفحه  Save asگزینه  Fileبرای آزمون مدل ساختاری از منوی . آزمون مدل ساختاری: 54-0-1-0
را انتخاب و تمامی  Eraseگزینه  Edit کلیک کنید. سپس از منوی Save شته و رویظاهرشده نام جدیدی برای مدل نو

-59انتخاب و متغیرهای مکنون را همانند شکل  Editرا از منوی  Moveازآن مسیرهای همبستگی را حذف کنید. پس
 ید. ها را رسم کنمرتب و واریانس خطای متغیرهای وابسته را رسم و درنهایت مسیر علی بین آن 53
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س

 
 . مدل ساختاری پذیرش فناوری59-54شکل 

 تکمیل کنید.  61-59های را انتخاب و آن را همانند شکل Analyze Propertiseگزینه  Viewاز منوی      

 
 Analyze Propertiseای . کادر محاوره61-54شکل  

 داده شود. نمایش  67-59ای مشابه شکل تا صفحهکنید پس از تکمیل، مدل را آزمون      

 
 .  مدل آزمون شده پذیرش فناوری60-54شکل 

 نمایان شود.  62-59کلیک کنید تا تصویری به شکل  Text Outputبرای مشاهده خروجی متنی روی           
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 . خروجی متنی مدل آزمون شده62-54شکل 

 تفسیر این بخش نیز همانند تحلیل مسیر است که پیشتر به آن اشاره شد. 
 

 0افزار لیزرل. نرم54-5
روابط »شده  سازی معادله ساختاری است. لیزرل مخففافزارها در زمینه مدلترین نرمشدهافزار لیزرل از شناختهنرم

های سایر شود. این برنامه قادر است از دادهاستفاده می 2«سازی معادله ساختاریمدل»است که برای « ساختارمند خطی
استفاده کند. تکنیک تحلیل چندمتغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چندمتغیری   SPSSافزارها نظیر نرم

 –ای از معادالت رگرسیونی را بر مبنای ماتریس کواریانس دهد تا مجموعهاست که به پژوهشگر این امکان را می
تاری( تغیر مکنون مستقل و وابسته )مدل ساخزمان چند موتحلیل همتر، لیزرل بر تجزیهواریانس آزمون کند. به بیان ساده

ازی سسازی معادله ساختاری، مدلگیری یا تحلیل عاملی تائیدی( به مدلپذیر )مدل اندازهاز طریق متغیرهای مشاهده
مبتنی بر ماتریس کواریانس، تحلیل مسیر تائیدی )تحلیل مسیر و تحلیل عاملی تائیدی( تأکید دارد. مدل روابط ساختاری 

ای از روابط ترین شکل خود، شامل مجموعهدرکلی LInear Structural RELationships( یا LISRELی )خط
ان متغیرها روابط علی می»و « گیری معتبرگیری متغیرها با ابزار اندازهاندازه»ساختاری خطی است که با دو مسئله اساسی 
مقصود از آن کمک به حل این دو مسئله است. کاربرد سرکار دارد و « و توان تبیین این روابط یا روابط ساختاری

 است.  78-59سازی معادله ساختاری شامل مواردی به شرح جدول مدل
 
 
 
 

 

                                                           
1. LISREL (Linear Structural Relationships) 
2. SEM (Structral Equisition Modeling) 
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س
 سازی معادله ساختاری . کاربرد مدل08-54جدول 

 کاربردها ردیف
   زا(زا( و وابسته )درونسازی روابط بین متغیرهای مستقل )برونایجاد مدل ساختاری یا مدل 7
 سازی روابط متغیرهای پنهان )مکنون( و آشکار گیری یا مدلایجاد مدل اندازه 2
 پذیرگیری متغیرهای مشاهدهسازی خطاهای اندازهمدل 9
 های عینیتحلیل مسیر و تحلیل عاملی تائیدی با آزمون فرضیات استنباط شده از ادبیات موردبررسی به کمک داده 4
 متغیر مکنون )مستقل و وابسته( زمان چندینتحلیل هم 5

سازی معادله ساختاری بر روابط خطی متغیرهای مکنون با یکدیگر و متغیرهای مکنون با متغیرهای که مدلازآنجایی     
 کند.( استفاده میMaximum Likelihoodپذیر تأکید دارد، در تحلیل خود از  حداکثر درستنمایی )مشاهده

 دنبال کرد.  73-59توان در مراحلی به شرح جدول ر لیزرل را میافزافرایند کار با نرم
 افزار لیزرل. فرایند کار با نرم09-54جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 SPSSهای دیگر مانند ای مستقیم یا انتقال از فرمتگونهبه هاورود داده 7
 ای برای رسم مدل ایجاد صفحه دستور ساخت مدل تحلیل مسیر 2
 ها و متغیرهای آشکار و پنهان تعیین عنوان مدل، گروه و توضیحات مدلعنوان  9
 تعیین متغیرهای مستقل و وابسته و انتقال به صفحه و تنظیم روابط تحلیل عامل و مسیر تنظیم متغیرها در فضای تحلیل مسیر 4
 ان در مدل برای محاسبات تحلیل عاملهای هر متغیر پنهمبنا قرار دادن یکی از شاخک مبنا قرار دادن یک متغیر پنهان 5
 مدل به لحاظ ظاهری آماده است ولی بدون ساختن فایل متنی قابلیت اجرا ندارد. دستور ساخت فایل متنی 6
 اجرای برنامه و ظاهر شدن مدل معادله ساختاری  اجرای برنامه 1
 دار های غیر معنیحذف کردن رابطه پیرایش مدل 8
 های برازش کل مدلافزار برای بهبود آمارهپیشنهادهای آرایشی خود نرماجرای  آرایش مدل 3
 سازی و اجرای دستور ساخت مجدد فایل متنی ذخیره سازیذخیره 71

دست آمد شده، مدل نهایی بهکه مدل معادله ساختاری در لیزرل ساخته شد و درنتیجه اصالحات انجامپس از آن     
 (. 7932، باباییکپی کرد تا قابلیت ارائه گزارش و کاربری بیشتری داشته باشد )علی Wordتوان آن را در محیط می

های شکلی و عملی افزار قبل وجود دارد، فقط به تفاوتافزار با نرمهای اقدامی در این نرمکه مشابهتازآنجایی      
روابط خطی متغیرهای مکنون با یکدیگر و سازی معادله ساختاری تأکید بر که مدلخاص اشاره خواهد شد. ازآنجایی

 کند. پذیر دارد، در تحلیل خود از حداکثر درستنمایی استفاده میمتغیرهای مکنون با متغیرهای مشاهده
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نرم افزارهای  
تحلیل داده های کیفی   54 

ای هافزارهای پرکاربرد برای تحلیل دادههدف کلی: آشنایی با انواع نرم
 کیفی  

 اهداف یادگیری
 های کیفی  افزارهای تحلیل دادهنرم و کاربرد  آشنایی با مبانی 
 افزارهای کیفیبندی نرمآشنایی با دسته 

 افزار اطلس تی آیآشنایی با مبانی و کاربرد نرم 
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 مقدمه

اربرد افزارهای پرکرفی انواع نرمهای کیفی وجود دارد. در این فصل به معوتحلیل دادهافزارهای متعددی برای تجزیهنرم
 های کیفی پرداخته خواهد شد. برای تحلیل داده

 
 . مبانی کار روش پژوهش کیفی 50-0
یا ری و مای آهاروشطریق ی آن از هایافتهئه اراکه است هشی ویافته پژتأکید بر هش کیفی وپژف از ترین تعریدهسا

وجود اطالعات »بیشتر در زمان هش کیفی وپژ (7338) 7بینرکواوس شترا ز نباشد. بنا بر دیدگاهکمی سای هااربزاسایر 
کاربرد دارد. هر پژوهش کیفی شامل سه جزء « ازحد بدون ایجاد ادراک جدیداطالعات بیش»یا « ئلهمسرد موکم در 

 است.  7-54اصلی به شرح جدول 
 . سه جزء اصلی در پژوهش کیفی0-50جدول 

 ویژگی ردیف
 د سنا، مشاهده و امنابع متنوعی مانند مصاحبهاز  آوری دادهجمع 7
 شبکه مفاهیمدن کرو برقرار ها مقولهها، تشکیل دادهحجم از کاستن پردازی و یی چون مفهومهاهشیوها با تحلیل داده 2
 ارائه گزارش  9

داند. در دنیای میقعی« ی وانیادمطالعه چگونگی »ؤال کلیدی پاسخ به سرا هش کیفی وپژم نجاف از اگیدنز هد     
و جتماعی ، اشیزموه، آمرروزندگی ز»های های متعددی را با توجه به موقعیتد نقشندگی خوانسانی در زهر واقعی 
ند شد. مها در محیط طبیعی خود باید از پژوهش کیفی بهرهو بررسی پدیدهتحلیل پذیرد. بنابراین برای می« ایحرفه

 اشاره کرد.  2-54توان به مواردی به شرح جدول های کیفی میهشهای پژوویژگیبنابراین از 
 های پژوهش کیفی. برخی ویژگی2-50جدول 

 ویژگی ردیف
 ها ها در محیط طبیعی خود آنمطالعه افراد و پدیده 7
 تعامل با عوامل موردبررسی، با توجه به خصوصیات خودشان 2
 صورت تفسیریارائه نتایج به 9
 های کمیمانند پژوهشها بهشناسی و تحلیل دادهشده و استانداردی برای روشل و قواعد از پیش تعیینفقدان اصو 4
 هاآن ها با ورود عمیق پژوهشگر بهتسخیر و کشف معنای داده 5
 ها، مضامین و مشترکاتصورت تممعنادهی به مفاهیم به 6
 خاص های کلی و غالباً حساس به محیط پژوهش ساخت سنجه 1
 ها نوشتهها به شکل کلمات و برگرفته از اسناد، مشاهدات و دستآوری دادهجمع 8
 دهی به روش استقرائی دارای سؤاالت علی یا غیر علی و اغلب با رویکرد پاسخ 3
 ها ها و کم بودن تعداد تکرار آنخاص بودن پژوهش 71

ه های شخصی پژوهشگر بابل اطمینان بودن نتایج و ورود قضاوتبرخی از این موارد باعث ایجاد نگرانی از غیرق     
فی( های کیافزارهای تحلیل دادهها )نرمگیری از ابزارهای استاندارد تحلیل دادهشود. بنابراین بهرهجریان پژوهش می

                                                           
1. Strauss and Corbin (1998) 
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س
فی به های کیادهافزارهای تحلیل دمانند تحقیقات کمی، الزم و ضروری است. نرممنظور اطمینان از صحت نتایج بهبه

ه ها ارائافزارها گرچه اصول و قواعدی خاص، برای تحلیل دادهپردازند. این نرمهای کیفی میاستانداردسازی پژوهش
به « هاها و ارائه گزارشدهی دادهها، سازمانآوری دادهجمع»دهند، ولی با نظارت بر مسیر انجام پژوهش یعنی نمی

 (. 7937نژادی، زاده اسفنجانی و ولیدهد )دوالنی، حریری، حسنن میوضعیت این نوع پژوهش سروساما
 پذیریتوان از چهار مالک اعتبارپذیری )اعتبار درونی(، انتقالهای کیفی میبرای روایی و پایایی نتایج در پژوهش      

ه چرا مخاطب این سؤال پاسخ داد ک )اعتبار بیرونی(، قابلیت اطمینان )پایایی( و تأییدپذیری )عینیت( نام برد. درواقع به
 باید به نتایج پژوهش اعتماد داشته باشد. بنابراین دالیل وجود روایی بسیار مهم هستند. 

     
 های کیفیافزارهای تحلیل داده. مبانی نرم50-2
از اصول و قواعد و امثال آن هستند و  SPSS مانند کّمیافزارهای های کیفی متفاوت از نرمافزارهای تحلیل دادهنرم

 ، فرایند تحلیل با اصول و قواعدکمّیهای افزار تحلیل دادههای خام به یک نرمکنند. با ورود دادهیکسانی پیروی نمی
س از کیفی فرایند تحلیل، پ افزار تحلیل دادهشود. اما در نرمشده انجام میصورتی از پیش تعیینریاضی و آمار و به

« دهیانجستجو و سازم»افزارها قابلیت شود. این نرمشده اجرا نمیو بر مبنایی از پیش تعیین ورود داده به همین شکل
های موجود را خواهند داشت. پژوهش سازی برخی اطالعات بر اساس الگوریتمها و برجستهمند و منطقی دادهنظام

هشگر صورت الکترونیکی در اختیار پژورا بهافزار کیفی فرایند پژوهش جای اعداد بر کلمات تأکید دارد. نرمکیفی به
فزارهای اکه نرمشوند؛ درحالیصورت بالقوه باعث تسهیل انجام کلیت پژوهش میافزارها بهدهد. درواقع این نرمقرار می
ه ادزسازند )دوالنی، حریری، حسنشده به نتایج نهایی مبدل میهای واردشده را طی فرایندی تعریف، دادهکمّیتحلیل 

 (. 7937نژادی، اسفنجانی و ولی
« اهتحلیل داده»هاست و بدون شک مرحله آوری دادهزمان با جمعوتحلیل در پژوهش کیفی یک فرآیند همتجزیه     

ها هطور عمیق در دادشود. پژوهشگر باید بهترین و اسرارآمیزترین مراحل یک پژوهش کیفی محسوب میاز پیچیده
شود؛ زمانی که پژوهشگر ها آغاز میآوری دادهزمان با شروع جمعها در پژوهش کیفی همداده ور شود. تحلیلغوطه

 پردازد تا به کشف سؤاالتی دیگر یا توصیفشده میمرور موارد ثبتزمان بهدنبال اجرای مصاحبه یا مشاهده است، همبه
د دارند. ها و مشاهدات وجوالی مصاحبهیحی در البهها نائل شود. اغلب این سؤاالت یا موارد تشرو تشریح بیشتر یافته

ها نیاز دارد )اسپزیال، استروبرت و ها برای تحلیل دادهها و ماهاین مرحله اغلب به صرف زمانی زیاد و گاهی هفته
 .7(2177کارپنتر، 

ارد. پژوهشگران از ها تأثیر زیادی دها در پژوهش کیفی روی سهولت کاربرد و تحلیل آنچگونگی کنترل داده     
ها خود مسئله مهم دیگری است. کنند، ذخیره و بازیابی این دادهها استفاده میآوری دادههای گوناگونی برای جمعروش

شده را آوریهای جمعها تأکید زیادی دارند و معتقدند که باید تمامی دادهنوشتهپژوهشگران بر افزایش دقت به دست
شده های انجامنترل کرد. این عمل نیازمند کنترل و تطبیق دقیق تمامی جزئیات مصاحبهدر تمامی مراحل پژوهش ک

                                                           
1. Speziale, Streubert & Carpenter 
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 های کیفی دارند، ضرورت داردای جهت تحلیل دادهافزار رایانهاست. برای پژوهشگران کیفی که قصد استفاده از نرم
 .7(2172ود آشنا شوند )پوالیت و بک، افزارها و امکان استفاده از بهترین مورد برای کار خگونه نرمکه با کار این

های اند. قبل از ظهور برنامهشدهکار گرفتههای کیفی بهدهی و مدیریت دادههای مختلفی برای سازمانروش     
 های مفهومی بود. این روش شامل ایجادهای کیفی، روند اصلی با تأکید بر ایجاد فایلکامپیوتری برای مدیریت داده

کی برای هر طبقه و سپس برش و واردکردن فایل تمامی اطالعات مرتبط با آن طبقه بود. این روش و یک فایل فیزی
های کیفی دهی دادههای دستی سنتی برای سازمانهای مفهومی کاری دشوار و فشرده است. هر چند روشایجاد فایل

ر رواج های اخیهای کیفی در سالدیریت دادههای کامپیوتری پیچیده برای مسابقه طوالنی و معتبری دارد؛  اما برنامه
ز اند. هر بخشی اهای کامل به کامپیوتر را فراهم کردهها امکان ورود فایل دادهای پیدا کرده است. این برنامهگسترده

های متناسب با کدهای خاص تحلیل را توان بخشاست. در ادامه این مسیر می مشاهده و گزارشمصاحبه یا صدا قابل
ز هایی فراتر اها همچنین دارای ویژگیازیابی و پرینت گرفت یا اینکه روی صفحه نشان داد. نسل جدید برنامهب

دهند. نسل جدید ها ارائه میها هستند و امکاناتی را برای بررسی واقعی و ترکیب دادهبندی و بازیابی دادهدسته
ان اند. برخی پژوهشگررا برطرف کرده« حه به صفحه اسنادبرش و خواندن صف»های افزارهای کامپیوتری، دشوارینرم

دهد تا ها اجازه میکند و به آناند زیرا این کار زمانشان را آزاد میهای کامپیوتری روی آوردهکیفی به مدیریت داده
های لیل دادهآوری و تحطور سنتی جمع. به2(2172تر توجه کنند )گراو، برنز و گرای، بیشتر به مسائل پنداشتی مهم

برداری، ثبت های یادداشتهای کوچک کاغذ یا کارتها را روی تکهصورت دستی بود. پژوشگران دادهکیفی به
 کردند.طور روزانه بایگانی میها بهآوری دادهدهی و در پایان جمعها را کدگذاری و سازماندقت آنکردند. سپس بهمی

نکه ها است؛ بنابراین احتمال ایهای دیگر دادهها با تمام قسمتقطعه از داده تحلیل کیفی مستلزم چک کردن متقابل هر
های ها در انبوهی از کاغذها گم شوند و ازنظر دور بمانند بسیار زیاد است. حفظ خط سیر ارتباط بین واژهبرخی داده

گر یت حفظ ارتباط نزدیک پژوهشها به ثبت و ضبط بسیار دقیق و موشکافانه نیاز دارد. با توجه به اهممختلف داده
حلیل افزارها موجب تافزارهای کامپیوتری ظهور یافتند. استفاده از این نرمها نرمها، حتی غرق شدن در آنکیفی با داده

ری افزارهای کامپیوتشد. با نرمها ها بدون بروز وقفه و اختالل در تماس مداوم پژوهشگر با دادهتر دادهتر و آسانسریع
ها دسترسی داشت و امکان جستجوی آسانی به دادهشود کنار هم قرارداد جستجو نمود، بهتوان کدهایی را که میمی

هایی مانند پردازش، ذخیره و نگهداری، بازیابی، فهرست کردن توان از کامپیوتر در فعالیتگروهی نیز وجود دارد. می
رت های تحلیلی باید توسط خود محقق صواین است که فعالیتبندی کردن کمک گرفت. اما نکنه کلیدی و مهم و دسته

توان به های کیفی را میافزارهای تحلیل دادهترین مزایای استفاده از نرم(. در مجموع، مهم2172گیرد )پوالیت و بک، 
 (2172؛ گراو و همکاران، 2177مرور کرد )اسپزیال و همکاران،  9-54شرح جدول 

 
 
 

                                                           
1. Polit and Beck  
2. Grove, Burns, & Gray   



  

 

 

 های کیفینرم افزارهای تحلیل داده 7۶۵

س
 های کیفیافزارهای تحلیل دادهمزایای استفاده از نرم ترین. مهم4-50جدول 

 مزایا ردیف
 صورت مجزاتوانایی باز کردن چندین سند روی صفحه رایانه به 7
 هاتسهیل مشاهده متون از طریق صفحه رایانه و امکان حذف و جایگزینی جمالت، کلمات و فایل 2
 هابندی فایلدهی و قالبشکل 9
 هارگیری تصاویر، نمودارها و جداول جهت تشریح دادهکاتوانایی به 4
 های تصویری یا صوتیتوانایی اضافه کردن داده 5
 توانایی جستجوی متون 6
 تسهیل چاپ و گرفتن تأییدیه آن 1
 نویسی برقراری ارتباط میان متون و امکان حرکت از متنی به متن دیگر همراه با تحلیل و حاشیه 8
 شده برداری در مورد اطالعات شناختهتتسهیل یادداش 3

ها های خاص و متنوع این برنامهها و ویژگیکارگیری مشاورین در این جهت هدایت تواناییز موارد بهبعضی ا     
 (. 2172الزم و ضروری است )گراو و همکاران، 

هش کیفی« و»مدیریت پژنوعی ن پژوهش و بهجریادر « تطالعاا»مدیریت روی کیفی ی هادادهتحلیل ی هاارفزامنر     
دهد و برای کاهش این احتمال باید به را افزایش میهشگر وپژه شتباآن احتمال انتایج دن بوی تفسیرتأکید دارند. 
به درک میزان الزام  4-54ها توجه داشت. سؤاالت جدول آوری دادهت در حین جمعطالعاامدیریت ها و جامعیت داده

 (. 7937نژادی، زاده اسفنجانی و ولیحسن کند )دوالنی، حریری،افزار تحلیل داده کیفی کمک میبرای استفاده از نرم
 های کیفی افزارهای تحلیل داده. سؤاالتی برای تعیین الزام استفاده از نرم0-50جدول 

 سؤاالت محور  ردیف
 هاییک از روشطور خودکار ایجاد نمود و کدامرا انجام، تولید، تکامل و یا به xتوان مورد چطور می ها و ابزار پژوهشروش 7

 بهتر است؟ xموجود برای ساخت، انجام، تعدیل و تکامل مورد 
 را ازنظر کیفیت و درستی ارزیابی نمود؟ چطور و بر اساس چه استانداردی ازx توان مورد چطور می روش تحلیل و ارزیابی 2

 انتخاب کنیم؟ Yو  xبین مورد 
 طراحی، ارزیابی و 9

 تحلیل موارد خاص
 کدام است؟ بهترین طراحی، اجرا، نگهداری از Y از X ایز روشچیست؟ وجه تم Y مزیت مورد

 مقایسه نمود؟ وضعیت حال حاضر Y را با X توان روش یا موردچیست؟ چطور می X مورد یا روش 
X  وY به چه صورتی است؟ 

تعریف جزئیات طرح و  4
 ارائه دید کلی از طرح

 تواندقیقاً چه ادعایی می X عاملچه وضعیتی خواهد داشت؟ توسط  Y عامل X در صورت ارائه
 قائل بود؟ X توان برایچه خواهد بود؟ چه مدل رسمی یا تجربی را می X داشت؟ و خصوصیات بارز

 ها را تعریف نمود؟توان آنها هستند و چطور میکدام Xمتغیرهای 
 اجرا بودن طرحقابل 5

 و نحوه جستجو

 توان مصداقی برای آنت بودن جواب چه چیزی را میوجود دارد؟ و در صورت مثب X آیا واقعاً عامل
 را انجام دهیم؟ Xدانست؟ آیا امکان دارد نتوانیم عامل یا روش 

روند. اغلب پژوهشگران این سؤاالتی دو گروه اول جدول برای بسط و گسترش پژوهش و تحلیل آن به کار می     
ها و انتخاب دهند. سؤاالت گروه سوم در مقایسهه قرار میدو مقوله را در یک مطالعه و برخی جدا از هم موردمطالع

تر از های متفاوت در ابزار و روش کاربرد دارند. سؤاالت گروه چهارم منجر به دید کلیها و طراحیروش الگوها،
شود. سؤاالت گروه پنجم نیز درباره عملی بودن یا نبودن روش است تعاریف موجود در پژوهش می پژوهش و ارائه

های مشابه استفاده کرد و در صورت وجود روش جدید منجر به بهبود توان از آن برای مقایسه پروژه با پروژهکه می
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توان به بحث قابلیت اطمینان در پژوهش کیفی مرتبط دانست. های قبلی شد. سؤاالت گروه پنجم یا آخر را میروش
 ستفاده کرد. توان از این سؤاالت برای ارائه پیشنهادها اهمچنین می

و  «های پژوهشجدید بودن نتایج و یافته»های کیفی از دو منظر افزارهای تحلیل دادهالگوی ارائه نتایج در نرم      
فزارهای اهای نرمهای رایج، خروجیبندیطورکلی بر اساس تقسیمگیرند. بهموردتوجه قرار می« کاربردی بودن نتایج»

یافته از لگو، ارائه تکنیکی برای تحلیل و یا اجرا، بسط موضوع، یا الگوی کلی تعمیمارائه روش یا ا»پژوهشی شامل 
 «های موردمطالعهسیستم ها و یا کشف الگوریتمحلصورت ابداع ابزارها، راهموردی خاص و یا خروجی و نتایج به

، به نقل از 2117، 7رور کرد )شاوم 4-54توان در جدول افزارهای پژوهش کیفی را میهستند. انواع نتایج خروجی نرم
افزارها از اعتبار بیشتری های کیفی به کمک نرمدهد که تحلیل دادهها نشان می(. پژوهش7937دوالنی و همکاران، 

 نسبت به نوع دستی آن برخوردار است.
خوبی را بهف نختلمی هاارفزامنرهای با موضوع موردبررسی باید ظرفیتتحلیلی های یتژاستربرای همخوانی ا     

تفاده اسپرداز فارسی در دسترس و قابلهای کیفی از طریق واژهافزارهای تحلیل دادههای نرمشناخت. برخی قابلیت
ا ننهدادهل ننتحلینیاز است. سی رفان با متور  با قابلیت کاارهای خاص زنفامرننه به پیچیدهای تحلیلرای ا بنماست ا

« شدهآوریی جمعاننهاز دادهوهی نننبای ننا معنننیم وننمفهن اننبیی و زننیردهالوننش، یمننظتن، ینودنند »تننینافربر 
دن رنکده انق پینطریاز تن نمزی انسدهماآ»اغلب در اموری چون کیفی های دادهتحلیل افزارهای رایج تأکید دارد. نرم

، «تطالعازی اساهخیرذ»، احبه«نحنه مصنصی انهتنشددای یانحتو مصاحبه ن یش متوایرو»، ه«نیانراک  نه کمنبآن 
ین ننهمچنکنند. کمک میف ننمختلهای کلننه  شننبت اننطالعاابی ننیزبادن و رنکه خیرذ»و مقاله« ارش و »نوشتن گز

به شرح مشابه ن و ظایف گوناگواز وه طیفی نئارابه در قا، کیفیت به مطالعاط تخصصی مربوی هاارفزامب نرننغلا
 (.7937به نقل از دوالنی و همکاران،  7331، 2؛ زلکویتز و دلورس7986)یمانی و همکاران، هستند  5-54جدول 

 ای در مطالعات کیفی افزارهای رایانه. موارد استفاده از نرم5-50جدول 
 توضیح موارد ردیف

 آوری داده در میدان    م  جمعهنگاه شت شدددایاارد ثبت مو ثبت یادداشت میدانی  7
 های میدانی شتددایاسازی دهنوشتن یا پیا سازیپیاده 2
 های میدانی   ی یادداشتنگرزیا باش گستر، تصحیح ویرایش  9
 یبعدهای رای بازیابیمتن باز به قطعاتی ی کلیدواژه برچسب یا ل تصاا کدبندی 4
 هشددهی سازمانطالعاتی ایک بانک در متن داری نگه ذخیره 5
م جستجوی نجااهمچنین ه، مشاهدای برها ار دادن آنقرس سترو در دمتن در مرتبط ت قطعادن کرنشان یجستجو و بازیاب 6

 منطقیی هارتواپرده از استفاپیشرفته با ا
 دهی قطعات کدگذاری شدهمرتب کردن و سازمان مرتب کردن 1
 ای از اطالعاتها یا شبکهها، خوشهاخت طبقهیکدیگر )لینک(، سمرتبط ساختن قطعات متنی به هابرقراری ارتباط بین داده 8
تر ل عمیقای برای تحلیعنوان پایههای اطالعات بههای شخصی یا پیشنهادها بر برخی جنبهنوشتن برداشت برداری شخصییادداشت 3

 های تحلیلی به کدها یا متن( سازی یادداشتاطالعات )ضمیمه
 ها یا موقعیت کلمات یا عباراتب دادهها، ترتیشمارش فراوانی تحلیل محتوا 71

                                                           
1. Shaw 
2. Zelkowitz and Delores  
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س
 دهی شدهشده در یک فرمت سازمانهای انتخابقرار دادن داده هانمایش داده 77
اثبات صحت  -گیرینتیجه 72

 هاداده
 ها کمک به تحلیلگر در تفسیر اطالعات و تأیید یافته

 هاتهمند، منطقی و منسجم در مورد یافارائه توضیح نظام ساخت نظریه 79
 ها ها و نظریهدهنده یافتهایجاد نمودار نشان نقشه گرافیکی  74
 نویسیها برای گزارشقولاستخراج نقل هاقولنقل 75
 ها آماده کردن نمودارها بر اساس یافته نمودار 76
 های بین کار و گزارش نهاییسازی گزارشآماده نویسیگزارش 71

آسانی وارد بهتا کرد تایپ  wordپردازی مانند ار واژهزننفامرنننرا در ا ننهتوان دادهمی ،لننتحلیوع رننشقبل از      
، آدرس تننمهای تمامی قسمت، بهشدوارد ها دادهمانی که ند. زونی شنکیفی انهدادهل نی تحلینتخصصی هاارفزا

کرد. بعدازاین خص نمشرا د نقیق هر کد موقعیتان آدرس و ونا بتنهی دادهدنکدبنهنگام تا  یابد میص ختصااخاصی 
ها به ارفزامنرده از ستفااهشگر با وپژد. شومیآغاز دها نین کنبط انتباری اررنبرقل و انتصاد نیناه فرنست کامرحله 

داری معناهای بخشبه را هر قسمت ص داده، و ختصاای ارهطالعاتی شماه اپایگاد در تن موجونمط ونخطاز ک نر ینه
در آن ت که نساتن نیک ماز قسمتی د، شومیه حد تحلیل نیز نامیدوایا دار حد معناواکه ، ند. قطعه یا بخشکمیتجزیه 

ش نباشد. هر قطعه یا بخدرک متن قابلبافت رج از خادر ه حتی نکای گونهد دارد بهونجوجامع ت طالعاه از ایک فقر
شده آن شروعکه قطعه با ی سطرره مانبا شرا ر قطعه یا بخش هشگر هوپژباشد. شته ای داازهنداا نیل ونر طند هنناتوینم

افزاری انواع استانداردها برای های نرمکند. بر اساس قابلیتتعیین می، خاتمه یافتهدر آن ه نکی طرنسره  مانشو 
. در (7937به نقل از دوالنی و همکاران،  7331، 7شده است )زلکویتز و دلورسارائه 6-54سنجش روایی در جدول 

 طور کامل توضیح داد تا درستی آن مشخص شود.پژوهش کیفی باید روش سنجش روایی را به
 . انواع استانداردها برای سنجش روایی نتایج پژوهش کیفی   6-50جدول 

 توضیح انواع ردیف
 معتبر برای روایی آن برای نتایج در قالب یک مدل و الگو، ارائه دالیل و مدارک و پیشینه منابع و مأخذ تحلیل نتایج  7
 توجیه علمی نتایج و ارائه دالیل خارجی و عینی  ارزیابی 2
 توجیه علمی و ارائه دالیل خارجی و عینی  بر اساس تجربه 9
 شده با ارائه دلیل و مدرکتشریح مراحل انجام کار و دلیل نتایج ارائه متقاعدسازی  4
 یل برای روایی بر اساس وجود نتایج قطعی، آشکار و بدیهی  نیازی به ارائه دالبی بدیهی بودن نتایج  5

دنبال « هاهای جدید آنبندیدسته»ها، فرایند تحلیل با های کیفی پس از ورود دادهافزارهای تحلیل دادهدر نرم     
-ها بر اساس الگوریتمسازی برخی از آنها و برجستهمند و منطقی دادهنظام« دهیجستجو و سازمان»شود. این امر با می

که دهند بلافزارها اغلب اهمیت یک موضوع نسبت به موضوع دیگر را نشان نمیگیرد. این نرمهای موجود صورت می
های مختلف اطالعات، باعث تسهیل روند ادراک و پویش اطالعات از سوی مند و چینشدهی منطقی، نظامبا سازمان

ها براساس پژوهش کیفی، تمامی مراحل پژوهش مانند گردآوری داده شوند. با الکترونیکی کردنپژوهشگر می
ند و کنپذیر میها و اطالعات پژوهش را مدیریتافزارها، دادهگیرد. البته این نرمشده صورت میاستانداردهای تعریف

                                                           
1. Zelkowitz and Delores  
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 های پژوهش کیفیداده طور خودکارها بهدار و معقول نیستند. همچنین آنطور مستقیم قادر به ارائه اطالعات معنیبه
تنها  نقش ار فزامنرد و شومیم نجااهشگر وپژد که تحلیل نهایی توسط خوکنند. باید توجه داشت را تحلیل نمی

ت به نسب« مدیریت اطالعات»ار شود و با رویکرد فزاطور دقیق وارد نرمها باید بهکننده دارد. در این مسیر دادهتسهیل
ها و فرضیهئه وت، ارامتفاهای شکلدر مفاهیم دن مرتبط کرت، طالعاوت از امتفای هاچینشئه ، ارایابیزباه، خیرذ»

ت و طالعاابا تسلط بر شرایط پژوهشگر ین اقدام کرد. در اضه« ومفرهای ها با توجه به چینشدارنموها و ایجاد نظریه
ای برافزارها (. نرم7937النی و همکاران، دهد )دومیئه را ارانتایج ، مفاهیمت و تباطااز ارمختلف ی هاشبکهه مشاهد

ه نیانوری راانفنهای کیفی در حال رشد هستند و دادهتحلیل« و یابی زبازی، سا، مرتبسترسید»ری چون مواتسهیل 
 پردازند. می« هپیچیدی انهدن دادهرنکبنمرتو ابی نیزبادازی، پرداده»به بهبود فرایندهای 

 
 های کیفیافزارهای تحلیل دادهبندی نرم. مبانی دسته50-4
کدها« ار تکرت فعاای دمتن بری جستجواری و ذنل »کدگنقبیاز ایی نهتنر قابلینتر بنها بیشارفزامه نرنلیی اوانهخهننس

تر پیشرفتهی و دنبعی انهخهننسمند جستجو کرد. رت نظامصوهنبان ونبتدر وقت، ویی نجرفهنصضمن ا نتداشتند تکیه 
در کدها ع ونقت وفعااد دتعدای برپردازی جستجو ر از نظریهند. منظوده کرنتکیدازی رنپی نظریهانهتنقابلیروی 

ن از داده وجود انه یکسنک قطعنیدر ست که اتعیین کدهایی و هم ر کنادر یا ن زماهمی کدهادن مشخص کر، متن
شت ددایاربط ا نین بنهمچنها تحلیلین بودند. اکدها  حتمالی بینت اانتباطافزارها در پی یافتن اردر ادامه این نرمند. دار

ها یادداشتین د. جستجوی اشواه مید همرنعقایاز ه نگاناجدی انهشتددایاد انیجابه کدها یا ه کننددآوری یات یا نکا
یا تخصصی  های کیفی در دو نوع عمومیافزارهای تحلیل دادهاغلب نرمست. پذیر اامکاننیز ک مشترارد افتن مونیای رنب

 هستند.  1-54به شرح جدول 
 های کیفی    افزارهای تحلیل داده. انواع نرم1-50جدول 

 افزارهای شامل نرم انواع ردیف
 »مدیریت متن«  ، ج( «کننده متنیابیز»با، ب( «پردازواژه»الف(  عمومی 7
 می«»شبکه مفهو، ج( «نظریه»ساخت ، ب( ابی«نیزبااری و ذن»کدگالف(  تخصصی 2

 
 افزارهای عمومی . نرم50-4-0

ای هکنندهمدیریت»و « هاکنندهبازیابی»، «پردازهاواژه»توان به انواع های کیفی میافزارهای عمومی تحلیل دادهاز نرم
 (.7986پرداخت )یمانی و همکاران،  8-54به شرح جدول « متن
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س
 ی عمومی   های کیفافزارهای تحلیل داده. انواع نرم8-50جدول 

 توضیح  انواع ردیف
، «نوشتن متن گزارش»، «کدگذاری»سازی متن برای آماده»، «زی و ویرایشسا، پیاده»ثبتهای با قابلیت Wordازجمله  پردازواژه 7

 ،متن«رت در عباو کلمه ی جستجوقابلیت »، «ینگرزانبو یش ارنی، وابینیز»بالیت »قاب، «موردنظربا سبک ذخیره اطالعات »
-م قسمتتماامکان کپی »، «هاجستجوی آنسپس د}{ و کوالآخل دادها نکامکان تایپ »، «هاامکان ایجاد و ارتباط ابرمتن»

 ر« ننیگی داننجه در دننشاری ذننکدگهای 
کننده یابیزبا 2

 متن
رت در انعبیا ه نک کلمنیارد ونامی منتمجستجوی »و با امکان  7«رف، سونار، تکست کالکتور و اوربیسامون»متازجمله 

، یک فایل جدیدت در کلمادن کرمرتبگذاری، عالمت»، ظ مشابه«نتلفو مالیی اغلط تشخیص »، ل«ند فاینا چننتن ینم
و لی نننصدادن کلمات در زمینه اناننشرش، مانشا با تحلیل محتواستفاده در »، «ته کلمانبت یحانتوضدن رنکضمیمه

 « از کلماتتی نننفهرسد انننیجا
، «هاگذاری زیرگروه، مرتب کردن و عالمتهیدنماز»ساو با امکان  2«، فویوس ویو و اسکسامدکسنننینازی»ازجمله  دیریت متنم 9

 کمّییا متنی دی و عددهی متن به هر دو صورت سازمان»،  «شدهت کدبندیقطعارات، و عبات، انیابی کلمزباجستجو و »
 « اریذنکدگت عملیام نجاا»و برمتن« د اانیجات ن»قابلی، «و کیفی

کدها از مختلف یا ترکیبی ی با کدهاشده های کدبندیی  پاراگرافتجوننجسهای مورداشاره باوجود ظرفیت     
برای این « ورد»ده از ستفا، اتخصصی تحلیل کیفیی هاارفزامنردرمجموع باوجود « میسر نیست. وردطریق »آسانی از به

افزارهای تخصصی ها در نرمبه همین نحو با توجه به وجود بسیاری از قابلیتت. نیسنصرفه بهان مقرونچندر منظو
 گیرد.  افزارها بیشتر موردتوجه قرار میهایی کیفی، اغلب کاربرد این نرمتحلیل داده

 
 های کیفی افزارهای تخصصی تحلیل داده. نرم50-4-2

»شبکه و « نظریه»ساخت ، ابی«نیزبااری و ذن»»کدگبه انواع  توانهای کیفی میافزارهای تخصصی تحلیل دادهاز نرم 
 (.7986اشاره کرد )یمانی و همکاران،  3-54به شرح جدول مفهومی« 

 های کیفی تخصصی   افزارهای تحلیل داده. انواع نرم9-50جدول 
 توضیح  انواع ردیف

اری و ذنکدگ 7
 ابینیزبا

آن کدهایی به قطعات و اتصال متن به تبدیل »با امکان  9«و هایپرکوالو، نودیست رننپالوننکاف، وگرننتنا»ازجمله 
، «وفحرای از هنجیری زتجونن»جس، دها«نکاز یا ترکیبی مشخص کد بازیابی و نمایش تمام قطعات دارای »، «تقطعا

 «نظریه»ساخت و در مواردی رمتن« نبد ایجاا»
یابی« اری و بازکدگذهای ت برنامهمشخصان »همابا امکان  4«آی و آکواد تیهایپر ریسرچ، نودیست، اطلس»ازجمله  نظریهساخت  2

اد بر اساس فررات اظهادن اه کرن»فرمول، «هابندیتری از طبقهع پیشرفته»ساخت نو، «ط بین کدهاانتباری اررن»برقعالوه به
 « شدهمشخصبا مفاهیم رات انظها قنطباان امیزن موآز»و « هات و دادهطالعاار  نمفهومی منطبق بری بر ساختاآن اللت د

متغیرها دیدن »، «مندنظامی نفیکاگری هاایجاد شبکه»، «آنایش ننمساخت نظریه و آز»با امکان  5«سم نت و مگا»ازجمله  شبکه مفهومی 9
ت تباطاو ارمفاهیم ، هاایجاد شبکه از داده»، «صتباطی خاارمل بر اساس عواا نایر متغیرهنا سنبه دنل شنمتصصورت به
 «هاآنین نب

                                                           
1.  Metamorph, Sonar Professional, Text collector and Orbis 
2. ZyINDEX, Foios VIEWS and Asksam 

3. Ethnograph, Qualpro, Nudist and Hyperqual 
4. Hyperresearch, Nudist, Atlas/ti and Aquad 

5. Sem net and MECA 
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کند نمییانه فکر آن نیست. زیرا راصلی م ا« به مفهونظریهساخت »ای قادر به هیچ برنامهست که الزم به توضیح ا     
از حمایتی که ان میزاری در فزامنرهای برنامها نم، اتنی نیسنه کیفنک مطالعنیت در انطالعامعانی درک ه نبدر انقو 

 هایبرخی برنامهکنند. ها و اثربخشی خود را مشخص مینظریه دارند، تفاوتساخت ی تانسرای پژوهشگر در اهنتالش
اع نواایر نابی سنیزبااری و ذنت کدگنی قابلینند. برخی دارترپیشرفتهی تجونجسهای ، قابلیتستهدین اری افزامنر

خاصی افزارهای ده از سختتفاننساا ننبها را دارند. این برنامه« ، صوت و فیلمیرنو»تصهمچون متن غیراز ها بهداده
ای برو آن را ت نسایلم نقسمت فام کد، در ستافیلم که کد خاصی گرفته ای از هنه قطعننند مشخص کنند کاتومی

لی ، وکنندمیه خیرذطالعاتی ابانک را در ی نفیکایر گروانتصاری، زنفامنرهای بستهری از هند. بسیادمیشما نمایش 
سی  ویتلوگال،»توان به های با قابلیت کار روی فیلم میدن با فیلم نیستند. ازجمله برنامهرنکر به کادر قاها آنهمه 

افزارهای تخصصی رایج ترین نرم(. درمجموع برخی از مهم7986اشاره کرد )یمانی و همکاران،  7«ویدئو و ویدئو الگر
 ر کرد. مرو 71-54توان در جدول های کیفی را میدر تحلیل داده

 های کیفی افزارهای پرکاربرد تحلیل داده. برخی نرم01-50جدول 
 توضیح افزارانواع نرم ردیف

7 MAXQDA های کیفی و ترکیبیشده توسط روشهای گردآوریبرای و تحلیل داده 
2 AtlasTi ایسه، کشف، و بازسازی ها در گراندد تئوری  و دارای ابزارهایی برای مدیریت، استخراج، مقبرای کار با داده

 هادار انبوه دادههای معنیدوباره بخش
9 NVivo ای و سطوح عمیق تحلیل در حجم کوچک های مبتنی بر متون بسیار غنی یا اطالعات چندرسانهبرای پژوهش

 ها یا بزرگ داده
4 Hyper research  مختلف های گزارشتولید و ه شداری کدگذهای دادهیابی زبااری و کدگذ، تحلیل کیفیبا قابلیت 

5 Nud*ist  پنج سطح در طی کیفی داده تحلیل 
6 AnSWR  هشوپژوت از متفاارش گزع نو 91بیش از تولید با امکان 

 صورت موقت وجود دارد.برداری رایگان از نسخه آزمایشی بهافزارها امکان بهرهدر اغلب نرم     
 

 MAXQDA . مکس کیو دی ای 50-0
شده توسط آوریهای جمعای برای تحلیل دادهافزاری حرفهنرم MAXQDA (Qualitative Data Analysis) افزارنرم

های افزار محدود به یک رویکرد پژوهشی یا روش نیست. در تحلیل دادههای کیفی و ترکیبی است. این نرمروش
گاری، تحلیل گفتمان، تحلیل روایت و تحلیل نهای متمرکز، پدیدارشناسی، قومگراندد تئوری، گروه»آمده از دستبه

ها، داده نویسی و تفسیر انواعدهی، ارزیابی، کدگذاری، حاشیهتوان از این برنامه استفاده کرد. سازمانمی« محتوای کیفی
زار افن نرمهای ایگذاری با پژوهشگران دیگر ازجمله قابلیتها و تصاویر و اتصال و اشتراکدستیابی آسان به گزارش

آلمان است و با زبان فارسی سازگاری باالیی دارد و یک بسته  Verbiساخت شرکت  MAXQDAافزار نرم است.
شود ها در این زمینه شناخته میترین برنامهافزار از جامعها کیفی است. این نرمپژوهشافزاری پیشگام در جهان برای نرم

 7383افزار در سال مورد استفاده قرار دارد. اولین نسخه این نرم کشور جهان 751که توسط هزاران محقق در بیش از 

                                                           
1. Vitlogal, CVideo and Videologger 
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س
تر آن های جدیدطراحی و وارد بازار شد. سپس در فواصل مختلف نسخه DOSعامل برای سیستم MAXتحت عنوان 

ها تشده است که قابلیارائه MAXQDA 2020تحت عنوان  2173افزار در سال به بازار آمد. جدیدترین نسخه این نرم
 و کاربردهای متنوع و عالی دارد.

وتحلیل، به تصویر دهی، تجزیهآوری، سازمانافزار به جمعکاربردهای متنوعی دارد. این نرم MAXQDAافزار نرم     
ارد. ها را دپذیری و طیف وسیعی از دادهها با حداکثر انعطافکند و امکان تحلیل دادهها کمک میکشیدن و انتشار داده

های توییتر، نظرات یوتیوب، منابع های ویدئویی، توییت، جداول، تصاویر، فایلPDFهای اسناد، فایل»توان آن می با
های ها را تحلیل کرد. قابلیت کار با فایلافزار و سریع و آسان آنرا وارد نرم« جغرافیایی، اطالعات کتابشناسی و غیره

عنوان یکی از اهداف پژوهش در است. قابلیت کار تیمی به MAXQDAافزار های بارز نرممختلف یکی از ویژگی
افزار ر نرمها دبنی شده است. قابلیت به تصویر کشیدن تحلیلبرای هدایت تیمی پژوهش پیش MAXQDAافزار نرم

MAXQDA افزار تواند حرف بزند. نرکلمه می 7111توان یک امتیاز ویژه دانست. یک تصویر بیش از را می
MAXQDA  قابل استفاده است. با استفاده از این « هاانتشاریافته»و « هادادهتحلیل»، «هاآوری دادهجمع»در هر مرحله از

آن  هایکه به درستی از ظرفیتافزار کار پژوهش و تحلیل کیفی کاری جذاب و مفرح کرده است؛ به شرط آننرم
 استفاده شود. 

 شود. نمایان می 7-54ای ورودی به شکل حهصف MAXQDAافزار با بازکردن نرم     

 
 و اجزای آن  MAXQDAافزار . صفحه وردی نرم0-50شکل 
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 است.  77-54های مختلفی به شرح جدول دارای بخش MAXQDA افزارصفحه ورودی نرم     
 های مشخص شده   ترتیب شمارهافزار به. اجزای صفحه ورودی نرم00-50جدول 

 توضیح  اجزا ردیف
 MAXQDAافزار های نرمبخش اخبار و تازه هاتازه 7
 افزار و اغلب مناسب برای کارهای گروهی و با قابلیت تعریف رمز ورودانتخاب کاربر برای ورود به نرم انتخاب کاربر 2
 ره آن در مکان مناسبافزار و نبود پروژه قبلی با امکان تعریف یک پروژه جدید و ذخیدر شروع کار با نرم ایجاد پروژه جدید 9
 های موجود در کامپیوتر شما امکان انتخاب و بازکردن پروژه بازکردن پروژه موجود 4
 زبان مختلف 5به  MAXQDAافزار فرض و نمونه در نرمهای پیشوجود پروژه باز کردن پروژه نمونه 5
 افزار بازشدهای که اخیراً توسط نرمامکان باز کردن پروژه باز کردن پروژه اخیر 6

 شود. باز می 2-54افزار به شکل های فعال قبلی، صفحه کار یا صفحه اصلی نرمبا ایجاد پروژه جدید یا پروژه     

 
 MAXQDAافزار . صفحه اصلی یا صفحه کار در نرم2-50شکل 
 است.  72-54هایی به شرح جدل دارای بخشMAXQDA افزار صفحه اصلی یا صفحه کار در نرم

 های مشخص شده   ترتیب شمارهبه MAXQDA افزار . اجزای صفحه ورودی نرم00-50ول جد
 توضیح  اجزا ردیف

 MAXQDAافزار های اصلی نرممنو منوهای اصلی  7
 باز شده( Homeی اصلی )در تصویر زیر منوهای بخش هر منو ها از طریق کلیک رویدسترسی به آن زیرمنوها  2
 های آنالین و سؤاالت متداولجلو و همچنین دسترسی به آموزشعقب یا بهشامل بازگشت به زارافتنظیمات نرم 9
 دهنده تعداد سند و کد در حالت انتخابنشان  افزارنوار وضعیت نرم 4
 MAXQDAافزار چهار پنجره اصلی نرم های اصلیپنجره 5
 پنجره 6

Document system 
 بندی کردن اسنادافزار با امکان انتخاب کردن و دستهپنجره محل ورود هر سند به نرم
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س
 پنجره 1

Document browser 

 انتخاب شده از پنجره قبل با امکان  کدگذاری روی محتوای آن   نمایش هر سند

 پنجره 8
 Code system 

بندی هصورت تجمعی و پشت سر هم با امکان ویرایش و  دستنمایش هر کد اختصاص یافته در پنجره قبل به
 ها در این محیط آن

 پنجره 3
Retrieved segments 

های مختلف اسناد )برای آن  باید حداقل یک سند و یک برای تشخیص کدهای اختصاص یافته به بخش
با کلیک راست روی اسناد و کدها فعال شده  Code systemو  Document systemهای کد در پنجره

 باشند.(

 افتد. اتفاق می 9-54به در فرایندی به شرح شکل  MAXQDAافزار نرم وارد کرد اسناد به     

 
 MAXQDAافزار . فرایند وارد کردن اسناد به نرم4-50شکل 

 مرور شده است.  72-54افزار در جدول مراحل فرایند وارد کردن اسناد به نرم     
 های مشخص شدهیب شمارهبه تر  MAXQDAافزار . مراحل وارد کردن اسناد به نرم02-50جدول  

 توضیح  مراحل ردیف
افزار ورد از افزار )برای نمونه وارد اسناد متنی از نرمبرای وارد کردن اسناد به نرم Importاستفاده از بخش  انتقال 7

 های مربوطه مانند تصویر(های تصویری و صوتی و ویدئویی از بخشبخش اول و واردکردن فایل
  Document systemافزار شده در پنجره هر سند وارد نرم استقرار استقرار  2
در پنجره  Document systemنمایش هر سند منتخب به کمک مداد یا نشانگر موجود در صفحه در پنجره  نمایش  9

Document browser  
یک »ای از متن دارای بازکرد و قطعه« Document browserپنجره »برای کدگذاری اسناد باید سند موردنظر را در      

شده روی آن قطعه انتخابرا انتخاب کرد و با کلیک راست« یک واحد معنایی»اصطالح یا به« معنا و مفهوم واحد
گام نخست یا  4-54شده است. در تصویر کدگذاری را انجام داد. در ادامه این مراحل به ترتیب در تصاویر نشان داده

 شود.انتخاب می« با امکان برداشت یک مفهوم از آن»و « فردیک واحد معنایی منحصربه»انتخاب قطعه موردنظر و دارای 

 
 . گام اول کدگذاری و انتخاب قطعه دارای معنای خاص از متن0-50شکل 
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توانید با انتخاب شود و شما میباز می 5-54ای به شکل شده پنجرهدر گام دوم با کلیک راست روی بخش انتخاب     
 ول عملیات کدگذاری را شروع کنید.گزینه ا

 
 . گام دوم کدگذاری و کلیک راست روی متن انتخاب شده و انتخاب دستور ایجاد کد جدید5-50شکل 

برای بخش « برچسب یا کد موردنظر»شده در گام سوم و با باز شدن پنجره کدگذاری، باید در جعبه مشخص     
 (.6-54شده را تعیین کرد )شکل انتخاب

 
 . گام سوم کدگذاری و انتخاب کد در کادر ایجاد شده 6-50کل ش

شده اختصاص در پایین پنجره کدگذاری، کد موردنظر به بخش انتخاب OKدرگام چهارم و بعد از کلیک روی      
 (.1-54آید )شکل به نمایش درمی Code systemو  Document browserزمان در هر دو پنجره یابد و هممی

 
 . گام چهارم کدگذاری و کلیک روی اوکی برای اختصاص کد و نمایش آن در دو پنجره 1-50شکل 

شود. برای این استفاده می« Retrieved segmentsپنجره »ها و قطعات کدگذاری شده از برای بازیابی کردن بخش     
های رهن پنجره که یکی از مفیدترین پنجشده باشد. کاربرد ایمنظور باید حداقل یکی از اسناد و حداقل یکی از کدها فعال
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است بازیابی قطعات کدگذاری شده برای مقایسه و کمک به تحلیل پیشرفته است. در ادامه  MAXQDAافزار نرم

ورت صبه« بازیابی قطعه مورد نظر»و « فعال کردن کد مورد نظر»، «فعال کردن سند مورد نظر»مراحل این کار در سه گام 
 گیرد. صورت می 8-54اهد شد. در گام اول فعال کردن سند یا اسناد مورد نظر به شرح شکل تصویری معرفی خو

 
 . گام اول بازیابی قطعات کدگذاری شده و فعال کردن سند مورد نظر8-50شکل 

 فعال کرد.  3-54را به شرح شکل « کد یا کدهای موردنظر»در گام دوم باید      

 
 عات کدگذاری شده و فعال کردن کد یا کدهای مورد نظر . گام دوم بازیابی قط9-50شکل 

های بخش 71-54از سند موردنظر کدگذاری شده است. در تصویر « بازیابی شدن قطعه موردنظر»گام سوم و نهایی      
روی  5شود. در شماره های منجر به بازیابی قطعه موردنظر، در کنار هم نمایش داده میگذاری شده فعالیتشماره

 ، تعداد اسناد و کدهای انتخابی و تعداد قطعات بازیابی شده قابل دیدن است. «نوار وضعیت»صویر یا ت

 
 . گام نهایی و مرور مراحل مختلف بازیابی قطعات کدگذاری شده در یک تصویر 01-50شکل 
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خروجی گرفتن از  های مختلفی برایباید از آن خروجی گرفت. راه MAXQDAافزار پس از پایان کار با نرم     
افزار قرار است. این بخش که در منوی اصلی نرم Reportها بخش وجود دارد که یکی از این راه MAXQDAافزار نرم

 (.77-54گیرد )شکل های مختلف خروجی گرفتن را در برمیدارد، روش

 
  Report از طریق بخش  MAXQDA . مسیر گرفتن خروجی از نرم افزار 00-50شکل 

 

 AtlasTiافزار اطلس . نرم50-5
مدیریت، استخراج، مقایسه، کشف و بازسازی »ها در گراندد تئوری و برخوردار از ابزارهایی برای امکان کار با داده

، «های فازیاستخراج داده از دیاگرام»افزار دارای امکانات است. این نرم« هادار انبوه دادههای معنیدوباره بخش
عالوه است. به« های انجماد دوتاییمحاسبه ضریب توزیع در سیستم»و « می و حجمی فازهامحاسبات درصد جر»

بانام اختصاری ابتدای  Atlas-Ti نیز انتقال داد. اصول اصلی فلسفه Excel افزار را به صفحه گستردههای نرمتوان دادهمی
 است.  79-54کلمات به شرح جدول  

  VISEعنوان ی بهآ. اصول فلسفی اطلس تی04-50جدول 
 توضیح افزارانواع نرم ردیف

7 Visualization تجسم 
2 Integration سازییکپارچه 
9 Serendipity قالب اندازی 
4 Exploration اکتشاف 

 تحلیلهای غیرقابلیا داده« ساختهای بیداده»مند به افزار ابزارهای متنوعی برای ایجاد رویکردی نظاماین نرم    
فی های کیوتحلیلآی با محیط کاری قدرتمند برای تجزیهافزار اطلس تینادار توسط رویکردهای آماری دارد. نرممع
 کمّیای هجای تحلیلافزار بهاست. این نرم« متنی، گرافیکی، صوتی و ویدئویی»های های بزرگ دادهخصوص گروهبه

ای پیچیده در هپردازد و به کشف پدیدهها میا و تفسیر معنی آنههای کیفی به تعیین عناصر دربرگیرنده دادهبا تحلیل
 است.  74-54افزار به شرح جدول کند. محاسبات این نرمساخت کمک میهای بیپشت داده

  Atlas-Tiافزار . انواع محاسبات نرم00-50جدول 
 انواع ردیف

 انجام محاسبات قانون اهرم در ناحیه دو فاز مشخص  7
 درصد وزنی و حجمی فازها و چگالی نظری فازها و رسم آنمحاسبه  2
  Excelافزار های آن به نرممحاسبه درصد حجمی فازها و امکان ارسال داده 9
 های برداری و تعیین تغییرات چگالی ترکیباتانجام محاسبه با داد 4
 ترسیم ارتباط گرافیکی مناسب  5
  Liquidusو  Solidusبرداری خطوط ه دمایی مشخص با استفاده از دادهمحاسبه میانگین ضریب توزیع در یک باز 6
 ری گییابی و میانگینرسم تغییرات ضریب توزیع نسبت به دما برای هر سیستم دوتایی دلخواه و مشخص کردن مقدار با درون 1
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با متن یا قسمتی ها برچسبیا و ن کدها پیوند بید یجاای ابرار فزامین نراست. امبتنی بر کد ساز ار نظریهفزامیک نر     

سترسی های پژوهش دتی درباره نمونهطالعاابه ها و برچسبکدها ی جستجورود. در ادامه پژوهشگر با کار میبهمتن از 
ی هار دادهساختااز مدلی مفهومی وت، متفای هادر مقولهها بندی کدردهبا ار فزامین نراهمچنین کند. ا میپید

افزار اطلس است. نرم« هاایحرفهن و »مبتدیاای هنما بررافایل ار دارای دو فزامنردهد. این میئه ده اراشآوریجمع
ده ستفااها با دادهتحلیل افزار نرمین اصلی اشاخصه را دارد. « یتصویرتی و صو، »متنیهای دادهقابلیت تحلیل آی تی

 (HU)اصطالح واحد هرمنوتیک افزار بهژوهش در این نرمپهر ی هادادهکه صورت است. بدینهرمنوتیک از روش 
خت.  داها پراری آنبه کدگذان تومیها« افگررایا پارت و عبات، قالب »کلمادر ها شود. پس از واردکردن دادهخوانده می

این همچنین کرد.  هخیره و ذمشاهددار مختلف مانند متن یا نمول شکااه را در الخوی دهاان دادهتومیاری کدگذاز بعد 
افزارهای را هم دارد. برای نمونه نرم کمّیهای دادهتحلیل ی هاارفزامبه سایر نرهای موردنیاز ل دادهنتقااقابلیت افزار نرم

SPSS  به بعد و  6از نسخهMicrosoft Excel مکانی افزار اطلس دارای اافزار را بخوانند. نرمهای این نرمتوانند دادهمی
شده را در ت انتخابطالعاان اتوکه میصورت ت وب است. بدینصفحاروی بر شده ت ذخیرهطالعار اتشانای ابر

 د. ینترنت منتشر کرد و در انمود یجاط اتباارمختلف ت حتی بین صفحاه کرد و خیروب ذقالب صفحه 
 

 NVivo افزار ان ویوو. نرم50-6
د، سنااتمامی »افزار نرمین شود. با ااستفاده می« های کیفیدادهتحلیل دهی و آوری، سازمان»جمعافزار برای نرمین ا

ند اتوها میدادهین دهی خواهند شد. اسازماننیکی ولکتروژه ایک پررت صوشده بهآوریجمع« تطالعاارک و امد
خی کارشناسان درباره نمونه موردبررسی باشد. برهشگر و« پژرفکارب و اتجاها، ها، شنیدههیداطالعات، د»انواع شامل 

، هادادهتحلیل ، هاداده»توصیف هیمی مانند با مفاای پژوهشگران مبتدی و ناآشنا برار را یک راهنمای خوب فزانرمین ا
تباطی ارسیله ویک ان عنوبههای کیفی، افزار قابلیت باالیی در اجرای پژوهشمنردانند. این می« هایافتهیی و رواپایایی 

« هادهی و تحلیل دادهآوری، سازمانجمع»ازجمله تحقیق م نجااحل اتمامی مراستفاده از آن باید ارد دارد. در ستاندا
 کنند. د را درک موجوت طالعااحتی رابهنند ابتون نندگااتا خود حی شواطرارد ستاندصورت ابه

ا سطوح ای بعات چندرسانههای مبتنی بر متون بسیار غنی یا اطالهای کیفی بر پژوهشافزار تحلیل دادهاین نرم     
رسی بر»، «بندی و ساماندهی اطالعاتطبقه»های آن ها تأکید دارد. از ظرفیتعمیق تحلیل در حجم کوچک یا بزرگ داده

ها داده NVivoافزار است. نرم« هاشناسایی روند داده»و « های پژوهشآزمایش نظریه»، «هاتحلیل داده»، «هارابطه داده
های های رسانهسایت و انواع داده، وبWord ،PDF ،Excelها، تصاویر دیجیتالی، صوتی، فیلم»ی هارا در قالب

ی مانند های کاربردها را از برنامهتوان دادهکند. همچنین میپشتیبانی می« بوک، تویتر، یوتیوباجتماعی مانند فیس
«word» ،«Excel» ،«SPSS» ،«EndNote» وارد کرد.  افزاراین نرم و موارد مشابه دیگر را به 
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 Hyper Researchافزار  نرم .50-1
»تولید ، «هشداری کدگذی هادادهیابی ز»با، «هااری داده»کدگذ، کیفی«ی ها»تحلیلتوان به افزار میهای نرماز قابلیت

و « تصودار، نمو، یرتصو، قالب متندر ها ارشتحلیل گزو »تولید ، «و در اتمام پژوهشحین در مختلف های گزارش
 ست. ان ابررکاده ستفاای ابرن سای  آهنمای رایک منوافزار دارای نرمین اشاره کرد. ا»ساخت فرضیه« 

 

 Nud*istافزار . نرم50-8
 شده است.معرفی 75-54کارکردی از پایین به باال در جدول پنج سطح در کیفی داده تحلیل ار فزااین نرم

 Nud*istافزار در نرم . سطوح عملیاتی05-50جدول 
 سطوح ردیف

 افزار  واردشده به نرمکیفی های ت و دادهطالعاایابی زبا 7
 متنیهای ت و دادهطالعاامدیریت  2
 ها اری دادهکدگذو یابی زبا 9
 هشداری کدگذت طالعاس اساابر و نظریه تولید فرضیه  4
 دموجوهای ت و دادهطالعااز اتولید شبکه مفاهیم  5

 

 AnSWRافزار . نرم50-9
ده ستفاو حتی محدود و انفرادی است. در اهی وگرو انجام کار سیع در سطحی وکیفی اری با قابلیت تحلیل داده فزامنر

دهی و تعریف عوامل سازمان»، «مندی نظامسیرو علمی ل صواپایه طراحی پژوهش بر »شرط پیشسه ار فزامین نراز ا
یا متغیرهای مل اعو، کترهاراکاس ساابر  دادههر تعریف »و هش« وپژای بتدو در اطقی یک نظم منهای مرتبط در و داده

ع نو 91بیش از تولید ار امکان فزاین م اصلی نراشاخصه برخوردار است. « افزارد برای ورود به نرمبه خومربوط 
در هش ومعرفی پژن و دخالصه کرای ها برارشین گزاز اند اتومیهشگر  وپژاست که هش وپژوت از متفاارش گز

 ده کند. ستفاو امثال آن ا« ول، نمودارجد، قالب »متن
 

 های کیفیافزارهای تحلیل داده. مزایا و معایب نرم50-01
 شده است.  ارائه 76-54های کیفی در جدول افزارهای تحلیل دادهبرخی از مزایای استفاده از نرم

 

 های کیفیی تحلیل دادهافزارها. مزایای استفاده از نرم06-50جدول 
 توضیح موارد ردیف

 تطالعاوسیع انایی مدیریت حجم اتو ثربخشی بیشترا 7
 افزارتر پس از تسلط بر نرمانجام کار بیشتر در زمان کوتاه قتدر وجویی صرفه 2
ه  شیودن قیق بوف و دنعطااقابلیت  9

 تطالعاابا رد برخو
ی کدها تجونجسو همچنین ق کدها  نتلفی دن ورنکجا ، جابهکدهاف حذاری، کدگذن مکاا

 ها آنشت به ددایاصورت ها بههیدو اضافه کردن ا
 ار و امکان ارزیابی از ابعاد مختلفزنفامسط نرها توتر دادهتر و کاملدقیقسی ربر هار دادهعتباو ایش صحت افزا 4
ها با ظرفیتی فراتر از دادهبط بین رواسی ربر، پیشرفتهی جوا جستنرمتن ینبی از اگیرهبهر ترهای پیچیدهم تحلیلنجان امکاا 5

 توان معمول انسانی 

 شده است.  ارائه 71-54های کیفی در جدول افزارهای تحلیل دادهبرخی از معایب استفاده از نرم     
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س
 های کیفیافزارهای کامپیوتری در تحلیل داده. معایب استفاده از نرم01-50جدول 

 توضیح موارد ردیف
 داده کمترتحلیل عمیق با جای بهزیاد داده حجم با طحی نه تحلیل سنبام قدل احتماا معانیجای بهتمرکز  بر کمیت  7
ها ساخت طبقهو ها دادهتحلیل در یی استقرد ایکرزم روالعنوان شرط تخصص بهعنصر کمرنگ شدن  تحلیل یکنواختی رویکردهای  2

 مفهومی  ب چورچاو 
ت و احتمال از دست رفتن ها به قطعادادهشکستن نظریه با ساخت ای یابی برزبااری و کدگذتأکید بر  اریکدگذمحوریت  9

 معنای داده در متن اصلی 
 ها دادهقعی وافتن معانی رست ها و احتمال از دپژوهشگر از دادهفاصله گرفتن  هااز دادهرفتن نفاصله گ 4
 ها درباره دادهتفکر عمیق یجاد انحراف از احتمال ا فنّاورینامناسب کاربرد  5

ژوهش، پبه »ماهیت طور نتیجه گرفت که این امر توان اینافزارهای تحلیل داده کیفی میبندی استفاده از نرمدر جمع     
. شندشته باب دانتخااباید حق اره هموان هشگربستگی دارد. پژو« سترنننسدر دمنابع پژوهشگر و تجربه ، مطالعهحجم 

هر های دادهباید ان هشگروپژ، کیفیهای در پژوهشفت رپیشآوری، و نو، عقاید نو، خالقیتوع تناز حمایت منظور به
هشگر با وهر پژشده بیانمعایب و یا ابا توجه به مزکنند. « تحلیل هاال و روشسؤف، »هدس ساابر را کیفی پژوهش 

ده ستفا، اسیع باشدها ودادهگر حجم د. اهد کراخووت قضارد وین مس در استرت در دمکاناو ایط مطالعه اتوجه به شر
ت، نکای عایت یک سرربا و شته باشد دانظر ها را در پژوهشگر باید تمام محدودیتست. ار بهترین راه افزامنراز 

ها، هدادعین توجه به کمیت ای نمونه باید دقت داشت که در بربرساند. قل ابه حدرا ها یتودین محداسعی کند که 
طور عمیق درگیر ها بهمصاحبهر مکرن ندابا خورفت و ها فاصله نگاد و از دادهست ندرا از دها آنعمق تفسیر و کیفیت 

ها ع دادهبا توجه به نود و یش نگیرنپرا یه یکسانی ، روهددم مینجاامختلفی که های در پژوهشهمچنین ها شود. داده
و هد ار دتفسیر قرو تحلیل ر ونمحد را در ونخدیگر، عبارتبهکند. گیری ا تصمیمهدادهتفسیر و تحلیل ه شیورد مودر 

با توجه به ها دادهتحلیل ای برار فزامنرب نتخا، باید در امهدر اداکند. ده ستفااکمکی ار زنبعنوان ابهتنها ار فزااز نرم
 ها و امکانات دقت داشت. شرایط پژوهش، نوع داده

هر ای مناسب برار فزامنرب نتخاا ایر، زکیفی ممکن نیستهای دادهتحلیل ای برار فزامرین نربهتدن مشخص کر     
، «ر برای کارنتظارد اقت موو»، یانه«راتسلط بر و شنایی ان آقبیل »میزاز ملی ابه عوو باشد وت ند متفااتوهشگر میوپژ
دارد. البته معیارهای دیگری چون « بستگی رظانترد اتحلیل موع نووژه موردنظر و »پر، «شدهص دادهختصاهزینه ا»
های دادهتحلیل ای بردی یای زهاارفزانرمگرچه نیز مهم است. ا« پذیری برنامه و قابلیت استفاده در امور مختلفانعطاف»

 نگارهایالبته واژهنیست. س ستردر دسی رفان متوبرای تحلیل تخصصی و کامل ار فزامنرز ما هنود دارد، اجوو کیفی
ی موردنیاز را انهتحلیلاز ند بخشی درقا، نداهحی نشداطرر ین کاای اماً برالزاهایی که ارفزانرمحتی سایر و سی رفا
 (. 7986)یمانی و همکاران، هند م دنجاا
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 آشنایی با انواع مفاهیم در حوزه پژوهش  هدف کلی: 

 اهداف یادگیری
 ها برای کلمات کلیدی در پژوهش آشنایی با انواع معادل 
  آشنایی با انواع تفاوت و تمایزهای مفهومی میان کلمات کلیدی در پژوهش 

 های ترجمه برای کلمات کلیدی در پژوهش آشنایی با بهترین معادل 
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 مقدمه

های چندگانه یا مبهم در ترجمه با انتخاب یک دارای معادلشود تا واژگان کلیدی پژوهش در این فصل تالش می
 معادل مناسب از سوی اساتید دنبال شود. 

 
 های نزدیک به آن. واژه پژوهش و انواع معادل55-0

های علمی از فعالیت« جستجو، پژوهش، مطالعه، تفحص و امثال آن»های آن مانند و مترادف  (Research)واژه پژوهش
های مختلف فعالیت علمی اطالق شناخت امور ناشناخته است. این واژه در زبان عامیانه به همه شکلانسان با هدف 

ده های سابررسی»، «های دیگراندقت در گفته»شود. ازجمله کاربردهای عامیانه این کلمه تخصصی در اموری چون می
های یک مأمور انتظامی یا بازجویی»، «عه عمیق کتابمطال»، «مطالعه عمیق یک روزنامه»، «هادرباره افراد، اشیاء و پدیده

و امثال آن است. در این تعبیر نادرست پژوهش بر هرگونه برخورد انسان با یک مشکل، خواه روشمند « یک بازپرس
آوری و تحلیل فرایند منظم جمع»ترین محور تعریف پژوهش شود. اما مهمیا غیرروشمند و انواع جستجو اطالق می

 است. « بر اساس اهدافی معین هاداده
گرایی و پژوهش تجربی با تأکید بر شناخت واقعیت در علم اغلب تعاریف از مفهوم پژوهش با رویکرد اثبات     

های مختلف جهان هستی را بر این باور هستند که همه سؤاالت انسان درباره پدیده« علوم انسانی»است. متخصصان 
رخی کرد. با این رویکرد ب« تحقیق»باید « رسیدن به حقیقت»اسخ داد. درواقع برای پ« پژوهش تجربی»توان با نمی

معرفی  «تر برای رسیدن به حقیقتتر و عمیقتحقیق را مفهومی جامع»و « پژوهش را تالشی برای شناسایی واقعیت»
«  Research»و معادل انگلیسی « تحقیق»ای فارسی با معادل عربی عنوان کلمهبه« پژوهش»کنند. در این کتاب مفهوم می

رود. یکار ممند برای رسیدن به پاسخ سؤال یا حل مسئله یا شناخت حقیقت بهاست که بر جستجوی مکرر و نظام
ها در منابع مختلف با عنوان پژوهش و تحقیق ترجمه های متعددی در حوزه پژوهش وجود دارد که اغلب آنواژه
ها با پژوهش و دیگر مفاهیم مشابه به همراه معادل های آنین این واژگان و تفاوتتربه مهم 7-55شوند. در جدول می

 شده است.مناسب ارائه
 Research. انواع مفاهیم نزدیک به پژوهش یا 0-55جدول 

 معنی و معادل فارسی واژه ردیف
7 Research قتؤال یا حل مسئله یا شناخت حقیمند برای رسیدن به پاسخ سپژوهش یا تحقیق به معنای جستجوی مکرر و نظام 

2 Search جستجو به معنای اقدامی برای کسب اطالعات محدودتر 
9 Investigation  کاوش به معنای جستجوی تخصصی در زمینه خاص مانند تالش کارآگاهان 
4 Inquiry معنای جستجو برای یافتن پاسخ یک سؤال جزئی یا درخواست اطالعاتوجو بهپرس 
5 Probing معنای عمیق شدن جستجو در یک موضوع محدود و مشخصژرفکاوی به 

6 Exploring ها و رویکردی در روش پژوهش معنای تالش برای شناخت ناشناختهاکتشاف به 

1 Question  سؤال کردن یا تالشی برای دریافت پاسخ یا اطالعات 
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س
 گیری . نمونه55-2

برداری،  نمونه»های مختلف دیگری چون است که در فارسی برای آن ترجمه Samplingمعادل کلمه « گیرینمونه»
« برداریگیری و نمونهنمونه» های شود. در این مرجع عنواناستفاده می« برداشت نمونه، انتخاب نمونه و دیگر موارد

 شده است.ها انتخابعنوان بهترین و فراگیرترین ترجمهبه
 

 . پیشنهادها55-4
عنوان غلط رایج به شکل است که در اغلب موارد به Recomendationsیا  Suggestionsعادل کلمه پیشنهادها م

حیح نیست. ص« ات»ای فارسی است بنابراین جمع بستن آن با کلمه« پیشنهاد»که شود. ازآنجایینوشته می« پیشنهادات»
شود. همچنین برای تأکید می« یشنهادهاپ»های پژوهشی، بر معادل های مرتبط گزارشدر این مرجع در تمامی بخش

معادل  «پیشنهادهایی برای پژوهشگران آتی»و برای « پیشنهادهای کاربردی»معادل « پیشنهادهای برخاسته از تحقیق»
 گیرد.   مورد تأکید قرار می« پیشنهادهای پژوهشی»
 

 . تفاوت کمیته راهبردی و کمیته راهبری55-0
است. « Steering Commitee»و کمیته راهبری معادل کلمه « Strategic Commitee»تین کمیته راهبردی معادل کلمه ال

 شده است. ارائه 2-55تفاوت این دوم مفهوم در جدول 
 . تفاوت دو مفهوم کمیته راهبردی و کمیته راهبری در مطالعات راهبردی 2-55جدول 

 توضیح مفهوم ردیف
 ریزی راهبردی و شامل افراد متخصص و خبره نقش مشاوره برای برنامه کمیته راهبردی 7
 نقش هدایت و هماهنگی سازمان در مسیر مأموریت و اهداف سازمان و شامل مدیران ارشد کمیته راهبری 2

 
 برای هر موضوع پژوهشی 3C. مفهوم 55-5

 روشن باشد.  کامالً 9-55در این رویکرد مفهومی تأکید بر آن است که هر موضوع در سه ویژگی به شرح جدول 
  . سه بعد الزم برای هر موضوع پژوهشی4-55جدول 

 توضیح ابعاد ردیف
7 Context )موضوعیت دانشی )برآمده از بستر دانش 

2 Content داشتن محتوای مشخص 
9 Concept  داشتن مفهوم مشخص 

 

 ها پژوهی و سایر معادل. اقدام55-6
تحقیق »، «تحقیق در عمل»، «اقدام پژوهى»هایی چون ختلف از ترجمهدر متون م «Action research» برای اصطالح

در « ژوهىاقدام پ»شده است. در این کتاب با توجه به کثرت استفاده از واژه استفاده« نگرتحقیق عمل»و « توأم با عمل
 شده است. عنوان معادل و معرف اصلی استفادهها از آن بهمنابع نسبت به دیگر ترجمه
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 یا ارزیابی متون علمی   نواع داوری. ا55-1
تأکید دارد. این مفهوم در « های هنریمتون، فیلم، کتاب، موسیقی، بازی و نمایش»بر ارزیابی انواع « Review»کلمه 

متون علمی کاربرد زیادی دارد. برخی از کاربردهای فراگیر این مفهوم در متون علمی در انواع متون علمی با مفاهیم 
 شده است.  ارائه 4-55داوری و ارزیابی به شرح  مختلفی از

 . انواع مفاهیم داوری و  ارزیابی متون علمی 0-55جدول        
 توضیح مفهوم ردیف

7 Peer reviewed «با تأکید آن بر داوری علمی و دقیق برای اطمینان از کیفیت مقاله « داوری همتا 

2 Systematic 
review 

 «مطالعه مطالعات»تعبیری ند مطالعات با معیارهای مشخص و بهمارزیابی و مرور نظام

9 Literature review شده در یک حوزه خاص های انجامارزیابی و مرور ادبیات پژوهش یا مرور وضعیت پژوهش 

4 scope review آوری سریع موضوعات کلیدی در حوزه خاص مطالعاتی و تعیین محدوده کلی آن جمع 

5 Mapping Review بندی و ایجاد ساختار در زمینه موردبررسیجستجوی ادبیات برای طبقه 

6 Book review  صوری، ساختاری و محتوایی»ارزیابی و نقد کتاب از ابعاد مختلفی چون » 

الت مقا»بر ارزیابی انتقادی و سازنده از « همترازخوانی»یا در ترجمه دیگر « داوری همتا»یا  Peer reviewمفهوم      
ورت ص« شدهنویسنده مقاله ارائه»تراز با تأکید دارد که توسط افراد متخصص و هم« Manuscriptشده به مجالت یا ارائه
تراز شده به نشریات توسط داوران حداقل همگیرد. در نظام دانشگاهی این نوع داوری به فرایند ارزیابی مقاالت ارائهمی

ب مند در ارزیابی است. اغلین نوع داوری باعث اعتبار پژوهش و دارای یک روش نظامبا نویسندگان مقاله تأکید دارد. ا
گیرند؛ البته در مواردی نشریات دانشجویی که قادر به پرداخت نشریات با ضریب تأثیر باال از این نوع داوری بهره می
دارای انواعی به شرح به « همترازخوانی»یا « داوری همتا»کنند. هزینه داوران نیستند از این نوع داوری استفاده نمی

 است.  5-55شرح جدول 
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س
 «    همترازخوانی»یا « داوری همتا». انواع 5-55جدول  

 تصویر نمایشگر توضیح ترجمه مفهوم ردیف
7 Single blind  

peer review 
همترازخوانی پنهان 

 طرفهیک

ل ابمخفی بودن اسامی داوران برای نویسنده  اما ق
 بودن نویسنده برای داور تشخیص

 
2 Double blind 

peer review  
همترازخوانی پنهان 

 دوطرفه
 مخفی بودن اسامی داوران برای نویسنده و برعکس 

 
9 Open peer 

review 
بودن داوران و نویسندگان برای قابل تشخیص همترازخوانی باز

 یکدیگر  
 

4 Collaborative 
peer review 

رازخوانی همت
 مشارکتی

ن هایی که در آن داوران با نویسندگامبتنی بر پلتفرم
کنند و اغلب در رابطه با اصالحات مقاله بحث می

 مانند. در آن داوران پنهان می
 

5 Third-party 
peer review 

 همترازخوانی 

 شخصسوم
تراز برای بررسی، قبل قراردادن مقاالت به افراد هم

ها خدمات ت )برخی شرکتاز ارسال به مجال
 دهند( همترازخوانی را انجام می

 
6 Post 

publication 
peer review 

همترازخوانی پس از 
 انتشار

ایجاد پلتفرمی برای اظهارنظر خوانندگان درباره 
 مقاله منتشرشده 

 
1 Cascading peer 

review 
وضوعیت شده در اولویت نشریه یا ممقاله ارائه همترازخوانی آبشاری

نشریه قرار ندارد و پیشنهاد ارائه آن به یکی از 
 شود.  های موجودش طرح میفهرست

 
 

 . مفاهیم مقاله در نشریات پژوهشی 55-8
 موردتوجه قرار داد.  6-55توان به شرح جدول انواع مفاهیم مقاله برای نشریات پژوهشی را می

 . انواع مفاهیم مقاله 6-55جدول  
 ضیحتو مفهوم ردیف

7 Draft شود. متنی که هنوز به نشریه علمی تسلیم نشده و همچنان روی آن کار می 

2 Manuscript شده به نشریه علمی برای داوری و پذیرش  متن ارائه 
9 Preprint گیرد. متنی که توسط نشریه علمی پس از تأیید داوری موردپذیرش قرار می 

4 Paper شود. نشریه علمی چاپ میای که توسط شدهمتن پذیرش 

5 Article شده توسط نشریه علمی مشابه قبل و همان متن چاپ 

جای شده و بهصورت مشابه در نظر گرفتهبه« Article»و « Paper»هرچند در بیشتر منابع دو نوع مقاله پژوهشی      
  شده استاشاره 1-55رح جدول هایی در بین دو نوع به شروند اما در برخی منابع به تفاوتکار میهم به

(english.stackexchange, 2015  .) 
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 «Article»و « Paper». تفاوت دو نوع مقاله پژوهشی 1-55جدول 
 توضیح نوع مقاله ردیف

7 Paper شده دانشجویی در نشریات معمول پژوهشی   های چاپتأکید بر مقاله 

2 Article ن و دانشمندان باکیفیت باال در نشریات سطح باال شده پژوهشگراهای چاپتأکید بر مقاله 

 

 . انواع مفاهیم کاربردی در نشریات علمی 55-9
با  گونه نشریات، آشناییهای الزم در ارسال مقاله به اینبرای آشنایی با نشریات علمی التین و باال رفتن ظرفیت

 مفید است.  8-55مفاهیمی به شرح جدول 
 کاربردی و مهم در نشریات علمی  . انواع مفاهیم8-55جدول 

 توضیح مفاهیم ردیف
7 Proof  مقاله یا متن آماده چاپ 

2 Score Sheet  صفحه امتیازدهی داور به مقاله 

9 Author name نام نویسنده 
4 Instructions دستورالعمل نشریه برای نوشتن مقاله یا داوری در نشریه 

5 Submit ی قرارگرفتن در فرایند داوری یا ارائه مقاله داوری شده داور به نشریهارسال مقاله به نشریه برا 

6 Accept پذیرش و چاپ شدن بودن مقاله ازنظر داور قابل 

1 Minor Revision نیازمند اصالحات جزئی توسط نویسنده برای گرفتن پذیرش ازنظر داور 
8 Major Revision ای گرفتن پذیرش ازنظر داورنیازمند اصالحات اساسی توسط نویسنده بر 
3 Reject & Resubmit    رد مقاله از دید داور و نیاز به اصالحات اساسی و ارسال مجدد 

71 Reject چاپ بودن مقاله از دید داور و بدون قابلیت اصالح و ارسال مجددرد مقاله و غیرقابل 
77 Confidential 

Comments 
 ر نشریهپیشنهادهای محرمانه داور برای دبی

72 Editor  دبیر نشریه با ایفای نقش کلیدی و اجرایی در نشریه علمی 

79 Assistant Editor های واگذارشده از سردبیر )مشابه مدیر داخلی(دستیار دبیر و همکاری بر اساس مسئولیت 

74 Associate Editor دبیر )مشابه معاون علمی(های واگذارشده از سردستیار ارشد دبیر و همکاری بر اساس مسئولیت 

75 Asterisk های آنالین برای رفتن به مرحله بعد دار و الزم به تکمیل شدن در محیطهای ستارهبخش 

76 Review Overdue یافته داور برای انجام داوری مهلت پایان 

71 Decision letter  نامه رسمی از طرف نشریه به نویسنده 

78 Declined قاله برای داوری توسط داورعدم پذیرش م 

73 Agreed پذیرش داور برای داوری کردن مقاله 

21 Unavailable  عدم پذیرش مقاله برای داوری توسط داور به دلیل در دسترس نبودن 

27 Rescind  ارسال مقاله به داور برای داوری توسط دبیر 

22 Editor In Chief (EIC)  سردبیر نشریه 

29 Subscription  عضویت در نشریه 

24 Entitled ... مقاله معرفی شده با عنوان 

25 Production Editor  مدیرمسئول نشریه با وظیفه مدیریت نشر و کارکنان نشریه 

26 Peer Review ترازخوان داوری همتا یا هم 

21 Invited Papers اله به نشریه فراخوان نوشتن مقاله یا دعوت رسمی از نویسندگان برای ارائه مق 
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 المللیهای بینها و پژوهشگاه. مفاهیم کلیدی برای ارتباط با دانشگاه55-01

-آوری داده یا همکاری پژوهشی و یا فرصت مطالعاتی و دیگر فعالیتبسیاری از دانشجویان و پژوهشگران برای جمع

 نیاز دارند. 3-55های پژوهشی به شناخت مفاهیمی به شرح جدول 
 المللی های بینها و پژوهشگاهمفاهیم پایه برای ارتباط دانشگاه. 9-55جدول 

 توضیح انواع ردیف
7 Program requirements های برنامه یا مروری بر برنامه آموزشی نیازمندی 

2 Coursework جای دادن آزمون و شامل مواردی چون: تمرین، آزمایش، آموزی بهتکلیف دانشجویی یا دانش
 شتن کتاب، مقاله و گزارش پژوهشی پژوهش یا نو

9 Extracurricular برنامهفوق 
4 Course ترم دانشگاهی ترم دانشگاهی یا یکیک عنوان درسی برای یک 

5 Course of study رشته دانشگاهی یا برنامه آموزشی منجر به مدرک خاص یک 

6 Credit واحد درسی مانند یک درس دو واحدی در نظام دانشگاهی 

1 Credit hours ساعات تکلیفی برای حضور فرد در کالس درس یا درس مربوطه درترم تحصیلی 

8 Semester or Term  )نیمسال تحصیلی در طول یک سال تحصیل، ترم یا نیمسال )اول و دوم 

3 Freshman Year وارد )شامل دو ترم(سال تحصیلی اول برای دانشجویان مبتدی یا تازه 
71 Sophomore Year آموزان  سال دوم ورود دانشجویان یا دانش 

77 Junior Year آموزانسال سوم ورود دانشجویان یا دانش 

72 Senior Year  سال چهارم ورود دانشجویان 

79 Tenured and tenure-track positions تاد نشیاری، اسهای استادیاری، داعضو علمی یا استاد دائمی دارای درجه دکتری و یکی از مرتبه
 تمامی یا استادممتازی 

74 Non-tenure-track positions  یار مربی عملی، دست»عضو علمی کارشناسی ارشد برای تدریس کارشناسی به پایین و شامل
 « آموزش، مدرس فصلی، مربی، مدرس، استاد مدعو و پژوهشگر مدعو

75 Retired faculty  انه یا غیررسمی با دانشگاهش با امتیازهای استفاده از کتابخعضو علمی بازنشسته با ارتباط رسمی
 یا فضا و دفتر کاری در دانشگاه 

76 Professor and professor امل های استادیار به باال و با پی کوچک شبا پی بزرگ تأکید بر اساتید با درجه دکتری و مرتبه
 هرگونه مدرس دانشگاهی 

71 Assistant Professor ر یا سطح مقدماتی استاد دائمی بعد از دریافت درجه دکتری )در نظام دانشگاهی آمریکا استادیا
 سال( 1تبدیل به عضو دائمی بعد از 

78 Associate Professor  دانشیار یا سطح میانه استاد دائمی 

73 Full Professor  استاد تمام یا استاد ارشد دائمی 

21 Distinguished Professor or 
Endowed Chair 

ای افتخاری با امکان  افزایش حقوق یا حمایت فرد یا سازمانی خصوصی استاد ممتاز و درجه
استناد  711های پژوهشی و امثال آن )در نظام دانشگاهی ایران با حداقل برای پرداخت هزینه
ای علوم هاستناد معتبر برای رشته 51های علوم تجربی یا المللی برای رشتهمعتبر در سطح بین

آموخته در سطح دانش 21آموخته در سطح دکترا و دانش 71انسانی و استاد راهنمایی حداقل 
 سال سابقه تدریس و تحقیق موفق پس از نیل به مرتبه استادی( 71کارشناسی ارشد، حداقل 

27 Instructor آموزگار یا مدرس و مورداستفاده برای هر نوع مدرس در دانشگاه و مدارس 

22 Professors of the Practice, 
 and Professors of Professional 

Practice 

 های عملی مانند مربیان ورزشمربیان عملی دارای مهارت
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29 Teaching assistant (TA)  دستیار آموزش فنی برای دانشجویان کارشناسی ارشد 

24 graduate teaching assistant (GTA) ویان کارشناسی ارشددستیار آموزشی برای دانشج 

25 course assistant (CA) دستیار آموزشی برای دانشجویان کارشناسی ارشد 

26 teaching fellow (TF) دستیار آموزشی برای دانشجویان کارشناسی ارشد 

21 instructional student assistant (ISA) دستیار آموزشی برای دانشجویان کارشناسی ارشد 

28 graduate student instructor (GSI) دستیار آموزشی برای دانشجویان کارشناسی ارشد 

23 Adjunct Faculty – 
professor/lecturer/instructional or 

sessional lecturer 

 گرهای دیوقت در دانشگاهالتدریسی یا مربی و اغلب افراد تماموقت، حقانواع عضو علمی پاره

91 Lecturer وقت و حتی مدرسان در وقت، پارهوقت، نیمهای از عضو علمی تمامامنه گستردهمربی و شامل د
 مدارس )باالترین درجه آن مربی ارشد( 

97 Collegiate or teaching or clinical 
professor  

استاد همکار یا فنی یا بالینی با مرتبه یا بدون مرتبه و بیشتر شامل اساتید تخصصی و عملی در 
 ای همکاری با اعضای علمی دائمی یک حوزه بر

92 Visiting professor نوان عزمان با حضور بهاستاد مدعو با مرتبه یا بدون مرتبه و مخصوص اساتید خاصی که هم
پردازند. همچنین به اساتیدی که دانشگاه فرصت مطالعاتی در یک دانشگاه به امر آموزش نیز می

 کنند. دیگر با وظیفه عضو علمی همکاری می خود را برای مدتی ترک و در دانشگاهی

99 Visiting scholar پژوهشگر مدعو یا بازدیدکننده 

94 Research professor  استاد پژوهشی با وظایف صرفاً پژوهشی 

95 Educational planning رای ب های آموزشی، تجهیز منابع انسانی و غیرانسانیدهی فعالیتریزی آموزشی یا سازمانبرنامه
 تحقق اهداف آموزشی 

96 Curriculumn planning ریزی آموزشی و شامل:برنامه محتوای درسی و جزئی از برنامه 
های آموزشی، یادگیری و ارزیابی )در قالب واحدهای درسی، یادگیری دهی فعالیتالف( سازمان

 بندی و اولویت دروس(و ارزیابی، سیاست رتبه
زش )شامل سرفصل محتوای آموزش، معرفی منابع، رویکرد انتقال ب( طرح برنامه و نحوه آمو
 محتوا و نیازهای آموزشی( 

 ج( شرایط ورود به دوره آموزشی  
91 Syllabus ترم آموزش داده شود و همینها یا خالصه موضوعات یک درس که باید در طول یکسرفصل-

 طور منابع، تعداد واحدها و اهداف درس 

98 Unit plan امه آموزش یک درس در یک دوره: برنامه مدرس برای آموزش یک درس مشخص در طول برن
درس، اهداف کلی و یادگیری درس، مواد موردنیاز عنوان، خالصه»یک دوره و اغلب شامل 

)مانند برنامه آموزشی استاد برای یک « آموزشی و محتوا و شیوه آموزشی در هر هفته آموزشی
 یلی(درس در طول یک نیمسال تحص

93 Lasson plan  عنوان »برنامه درس در یک جلسه: یا برنامه برای هر جلسه از یک دوره یک درس و شامل
 مواد»، «زمان الزم برای آموزش»، «هدف یادگیری»، «تاریخ برگزاری جلسه آموزشی»، «سرفصل

، «یک جلسه های آموزش درفرایند آموزش یا تقسیم زمان به انواع گام»، «موردنیاز برای آموزش
 « تکلیف خانگی»

41 Admission office دفتر پذیریش 

47 Midterm ترممیان 

42 Bench fee ا ههای الزم برای استفاده پژوهشگر یا دانشجو و استاد از امکانات و منابع سایر دانشگاههزینه
 مانند فضای اداری، کتابخانه و آزمایشگاه
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 هادر سایر دانشگاه های پژوهشی و مطالعاتی. فرصت55-00

 در نظام دانشگاهی آمریکا اسامی چون:
 «visiting scholar» ،«visiting researcher» ،«visiting fellow» ،«visiting lecturer » و«visiting professor » 

ش، زآمو»هایی چون برای شرایط ایجاد فرصت مطالعاتی و پژوهشی یک عضو علمی در یک دانشگاه دیگر با پروژه
ها بدون پرداخت حقوق است زیرا شود. اغلب این فرصتدر حوزه تخصصی میهمان تأکید می« سخنرانی یا پژوهش

از دانشگاه مبدأ یا محل خدمت « Sabbatical leave»پژوهشگر یا استاد مدعو حقوق خود را در قالب سفر مطالعاتی یا 
تواند از دو ماه تا شود. زمان این دوره میحقوقی پرداخت میالبته در موارد خاصی هم هزینه یا   کند.خود دریافت می

یکسال و در مواردی بیشتر باشد. در مواردی دانشگاه میزبان برای پژوهشگر یا استاد مدعو امکان سکونت موقت را 
های یکند. با توجه به لزوم دعوت شدن یک استاد و پژوهشگر از طرف دانشگاه مقصد، فرد باید از برجستگفراهم می

ها بارز و موردتوجه متقاضی فرصت پژوهشی و محرزی در زمینه تخصصی و موردمطالعه برخوردار باشد. برجستگی
شود تا اعضای علمی برجسته و پژوهشگران شاخص دانشگاه مقصد، این همکاری مطالعاتی را با مطالعاتی باعث می

 یک فرد خارج از دانشگاه و کشور بپذیرند.  
هایی از طرف اغلب با پرداخت هزینه«  visiting academic»و « visiting scholar»دانشگاهی انگلستان در نظام      

میهمان به دانشگاه مقصد است تا فرد بتواند به فضای اداری و دیگر تسهیالت و منابع دانشگاهی همچون کتابخانه، 
 ی انگلستان متفاوت است. هادر دانشگاه «Bench fee»دسترسی داشته باشد. مقدار این هزینه 

فراهم آوردن فرصتی توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزشی « استاد یا پژوهشگر مدعو»های درمجموع، هدف برنامه     
یابد. بنابراین  المللی دستبرای پژوهشگر ارشدی است که بتواند با مشارکت و پژوهشگران دانشگاه مقصد به نتایج بین

 داشته باشد.  71-55هایی به شرح جدول ای در عرصهاالنهاستاد مدعو باید مشارکت فع
 های مطالعاتی و پژوهشیهای یک استاد مدعو در فرصت. فعالیت01-55جدول 

 هافعالیت ردیف
 ای خاص انجام پژوهش در زمینه 7
 ارائه یک سخنرانی رسمی برای مؤسسه میزبان 2
 پژوهشگر مقطع تحصیالت تکمیلی  مشارکت فعاالنه رسمی یا غیررسمی با دانشجویان 9
 متعهد شدن به مشارکت و همکاری پژوهشی با یک عضو علمی یا همکار دانشگاه مقصد 4
 عنوان بخشی از برنامه سمینار دانشگاه  مشارکت کردن در آموزش دانشگاهی با ارائه سخنرانی یا سمینارهای علمی ارائه شفاهی مقاله به 5

متعددی توسط نهادهای مختلفی در حال برگزاری است. برای نمونه فرصت   «Visiting Fellows»های فرصت      
روی یکی از موضوعات برخی از این مؤسسات همراه با ارائه « post-doctoral scholars»پژوهشگران فوق دکتری 

ای نیز در این هفته 4حدود « Short-Term Visitors»مدت های کوتاهشود. همچنین دورهامکانات مشخصی فراهم می
 شود.زمینه دیده می
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 . مفاهیم پایه مبانی نظری پژوهش55-02
از اجزای سازنده انواع مبانی نظری و بیانی انتزاعی برای توصیف واقعیت است که : Concept. مفهوم یا 55-02-0

 شود. اغلب با یک نام کلی مطرح می
 تر هستند. تر و انتزاعیها کلین تفاوت که سازههمان مفهوم با ای: Construct. سازه یا 55-02-2
تر مطرح شوند، به آن گیری و عینیاندازهها با رویکردی قابلوقتی مفاهیم و سازه: Variable. متغیر یا 55-02-4

ش را زتواند دو یا چند مقدار یا ارگیری از مفهوم یا سازه است که میاندازهشود. متغیر یک نسخه قابلمتغیر گفته می
واند مقادیری تهای یک متغیر است. برای مثال تحصیالت میها یا کمیتبپذیرد. یک مقدار یا ارزش نماینده بعضی بخش

  را اخذ کند.  « زیردیپلم، دیپلم، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری»مانند 
معنای ایجادشده با ارتباط یا استعمال  اصطالحاتی که از طریق: Theoretical Concepts. مفاهیم نظری 55-02-0
 شوند. مشاهده مستقیم تعریف میها در رابطه با دیگر اصطالحات قابلآن
صورت مستقیم اشاره بر عناصر سازنده یک مفهوم که به: Theoretical Constructsهای نظری . سازه55-02-5

 مشاهده نباشند. قابل
ها یا کننده فعالیتاصطالحی عملیاتی که مشخص: Observable Eventsمشاهده . رویدادهای قابل55-02-6

  گیری آن است. عملیات ضروری موردنیاز برای اندازه
هایی دانست که به باالترین درجه از مقبولیت توان آن را نظریهدر زبان ساده می: Discipline. اصل یا قانون 55-02-1

ی از دست قلمداد کرد که بیانتوان ازاینهای انیشتین و قوانین نیوتن را میاند. نظریهیافتهعمومی و اجرا در عمل دست
ها تنها توضیح بخشی از کارکردهای جهان است. نظریه بیانگر حکمی کلی قوانین طبیعی هستند که البته هر یک از آن

های یهبر پایه قوانین علمی یا دیگر نظرها کننده نظم جهانی هستند. بسیاری از نظریهها و باورها اما قوانین بیاناز دانسته
 (. 7986شوند )ویلیامز، تر مرتبط ساخته میقطعی

ای از قواعد است. اغلب بر معنای مجموعه« سرمشق»ها برای آن یکی از معادل: Paradigm. پارادایم یا 55-02-8
درک معنایی شفاف برای آن شده است. از هایی در و مقررات تأکید دارد اما تعاریف و مفاهیم متعدد باعث ایجاد ابهام

 سازی باورهایخالصه»میان تعارف و مفاهیم متعدد پارادایم بهترین مفهوم با تأکید بر رویکردهای پژوهشی بر 
شناسی، باورهای مشترک در یک بینی، معرفتهایش برای خلق دانش با رویکردهایی چون جهانپژوهشگر از تالش

(. از دیدگاه کوهن وقتی یک نظریه قابلیت برتری نسبت به 7932است )محمدپور، « مدل هایحوزه پژوهشی و نمونه
 رسد و الگوی راهنمای فرد در پژوهش خواهد شد.   کند به جایگاه پارادایم میهای رقیب پیدا مینظریه

های که روشازآن میالدی و پس 81عنوان دوره زمانی از دهه : Theoritical Turn. چرخش نظری یا 55-02-9
 (.7932های کیفی ظهور یافتند )محمدپور، گرایانه و با تأکید بر روشمتعددی در خالف رویکردهای اثبات
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 . فلسفه پژوهش 55-04

های مفصلی در خصوص فلسفه پژوهش وجود دارد که برخی از مفاهیم های مربوط به پژوهش، بحثدر اغلب کتاب
ترین مفاهیم و کند. در این بخش مهمهایی را برای خوانندگان این عرصه ایجاد میهامهای چندگانه، ابها با ترجمهآن

 شده است. ارائه 77-55واژگان کلیدی این حوزه در جدول 
 . انواع مفاهیم پایه در فلسفه پژوهش  00-55جدول 

 توضیح انواع ردیف
7 True  یاT یان تاریخ به دست آید. به معنای حقیقت بزرگ یا مطلق و چیزی که شاید در پا 

2 true  یاt به معنای حقیقت کوچک یا حقایق ابزاری و مشروط حاصل با آزمایش و خطا و برای زندگی 
9 Fact  .به معنای واقعیت یا همان چیزی که برای ما عینی شده و قابل تجربه است 

4 Ideographic خصصی نگارانه و نوعی بینش خاص یا تایدیوگرافیک  یا اندیشه 

5 Nomothetic شمول فرازمان و فرامکان شمول و نوعی بینش عام با نظامی از قوانین جهاننوموتتیک یا جهان 
6 Worldview بینیجهان 

1 Cosmology شناسی کیهان 
8 Theology الهیات 

3 Ontology شناسی با تأکید بر شناخت شکل و ماهیت واقعیت در جهان واقعی هستی 

71 Epistemology ناسیششده در هستیهای شناختهشناسی با تأکید بر شناخت شکل و ماهیت روابط بین واقعیتمعرفت 

77 Methodology  ها در جهان واقعی های شناخت شکل و ماهیت واقعیت و روابط آنشناسی با تأکید بر روشروش 

72 Positivism و آزمایشی  کمّیهای یشناسگرایی با تأکید بر روشپارادایم اثبات 

79 post positivism شده و در مواردی روش کیفی تعدیل کمّیهای شناسیگرایی با تأکید بر روشپارادایم پسااثبات 

74 Criticism و کیفی با توجه به گفتگو و جدل  کمّیهای شناسیپارادایم انتقادی با تأکید بر روش 

75 Constructivism های کیفی با توجه به تأویل و جدلشناسیگرایی یا تفسیری با تأکید بر روشپارادایم برساخت 

76 Feminism با توجه به گفتگو، تأویل و جدل  کمّیهای کیفی و شناسیپارادایم فمنیسم با تأکید بر روش 

71 Postmodernism دفتگو و نقد باور موجوهای ساختارشکن با توجه به گشناسیمدرنیسم با تأکید بر روشپارادایم پست 

78 Pragmatism و کیفی(  کمّیهای ترکیبی )تلفیق دو روش شناسیپارادایم پراگماتیسم با تأکید بر روش 

73 Methodological 
Collectivism 

 ای مشاهده-گرایی با تأکید بر روش بررسی تجربیشناختی و نام دیگری برای پارادایم اثباتگرایی روشجمع

21 Actual های موردبررسی وضعیت حقیقی امور یا نسخه بازنمایی شده واقعی از واقعیت 

27 Reductionist گراتقلیل 

22 Determinism ارجی های انسانی ناشی از نیروهای خشناسایی بودن کنشجبرگرایی یا رهیافتی به عامل انسانی با فرض قابل
 مؤثر بر افراد

29 Dualist ها بر همر جدا بودن پژوهشگر از موردپژوهش و امکان بررسی بدون آثار متقابل آندوگرایی با تأکید ب 

24 Essentialist گرایی با تأکید بر این فرض تجربه مستقیم انسان و انعکاس ماهیت واقعیت  ذات 

25 Common Sense  باور عمومی یا دانش عامه 

26 Structural 
Explanation 

 بر چرایی رخداد رویدادها و چگونگی کار کردن اشیاء با تشریح ساختار کلی  تبیین ساختاری با تأکید

21 Theoritical  
Explanation 

 ترای عمومیهتبیین نظری با تأکید بر استدالل منطقی یا داستانی درباره چرایی رخدادهای خاص با ارجاع به ایده

28 Casual  
Explanation 

 هاها و معلولرخدادها و چگونگی کار کردن اشیاء بر اساس علتتبیین علی با تأکید بر چرایی  

23 Instrumentalist  عنوان وسیله و ابزاری برای کنترل محیط یا دستیابی به اهدافابزارگرایی با تأکید بر دانش به 
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91 Technocratic    رویکردی کاربردی با تأکید بر پذیرش مسئله و ارائه پاسخ با پژوهش 

97 Etic گر از بیرون رویداد و سوژهعنوان نظارهنگر با تأکید بر نقش پژوهشگر بهاتیک یا بیرون 

92 Emic گر از درون و با مشارکت محوری در رویدادعنوان نظارهنگر با تأکید بر نقش پژوهشگر بهامیک بادرون 

99 Qusi Science تجربی   هایی بدون ویژگی درکعلم با تأکید بر نتایج پژوهششبه 

94 Anti Naturalism گرایی یا تفسیریگرایی و اصطالحی برای پارادایم برساختضدطبیعت 

95 Anti Positivism گرایی یا تفسیریگرایی و اصطالحی برای پارادایم برساختضد اثبات 

96 Meta Positivism گرایی یا تفسیریگرایی و اصطالحی برای پارادایم برساختفرااثبات 

91 Relativism نظر یا وضعیت ارزشی واحد یا برترگرایی با تأکید بر وجود نداشتن هیچ نقطهنسبی 

98 Socially 
Constructed 

 هایی با معنا و نماد انسانی قراردادیها و تعاملها، واکنشهای اجتماعی با تأکید بر کنشبرساخته 

93 Sharing 
Managing System 

 برای درک معنا های مشترک عمومی شدهها یا رویهطرز تلقی مشترک انسان نظام معنایی مشترک یا

41 Inter Subjectivity  
System 

 ها طور پیوسته توسط انسانشده و یاد داده بهنظام میان ذهنیتی ساخته 

47 Historical 
Realism 

ی، ان و متأثر از عوامل اقتصادی، سیاسهای وجودی در زمدرک بودن واقعیتگرایی تاریخی با تأکید بر قابلواقع
 اجتماعی، فرهنگی و امثال آن 

42 Real های طبیعی واقعی با تأکید بر واقعیت 

49 Explanatory 
Critique 

 ها  ضها یا تناقنقد تبیینی با تأکید بر توضیح چرایی وقوع رویدادها و شکل انتقادی و نمایش اختالف

44 Epoché دون های ذاتی آن پدیده، بر داخل پرانتز گذاردن یک پدیده و توصیف آن به اتکای ویژگیاپوخه با تأکید ب
 های نظری قبلی خودهای اندیشه، تفکر پیشین یا فرضیهرجوع به عادت

45 Stances    موضع یا دیدگاه منتخب فرد نسبت به یک موضوع 

واقعی،  ساختار عینی، فرایند»مثابه ا شامل انواع واقعیت بهگرگرا تا کیفیتکمّیهای پیوستار واقعیت در پارادایم    
 (.7932است )محمدپور، « میدان بستر اطالعات، حوزه گفتمان نمادین، برساخت اجتماعی و انعکاس تخیل انسانی

 
 ( در پژوهشEtic( و اتیک )Emic. تفاوت رویکردهای امیک )55-00

ی و رفتاری، امیک و اتیک به دو نوع تحقیقات میدانی بر اساس دو شناسی و علوم اجتماعشناسی، فرهنگدر انسان 
گیرد کننده صورت میمطالعه از درون گروه اجتماعی و از منظر مشارکت Emicدیدگاه متفاوت اشاره دارند. در امیک یا 

 شود. مطالعه از خارج گروه اجتماعی و از دید ناظر انجام می Eticاما در اتیک یا 
 

 (Function( و کارکرد)Roleت نقش). تفاو55-05

ی اروند اما تفاوت اساسی دارند. نقش به معنای راه یا شیوهکار میجای هم بههرچند در برخی موارد این دو مفهوم به
برای مشارکت یک فرد یا شیء در یک فعالیت یا موقعیت خاص است. اما کارکرد به معنای هدف یک کار یا یک 

 شده است. برای نمونه یکمنظور انجام کارکرد خاصی ساختهناست که یک شیء یا پدیده بهء است. این بدان معشی
ود اما همین شاست که با هدف استفاده در زمین فوتبال ساخته می« ابزاری برای ورزش فوتبال»توپ فوتبال کارکردش 

 (. 7931طیف، زاده و همایی لتواند در خانه یک نقش تزئینی پیدا کند )خنیفر، مصطفیتوپ می
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 های داور و ارزیاب در کارهای پژوهشی. تفاوت بین انواع معادل55-06

     گیرند. در جدولهای خاص وجود دارند که با عنوان داور یا ارزیاب مورداستفاده قرار میمفاهیم متعددی با تفاوت

 شده است. این کلمات همراه با معادل مناسب و مفهوم آن ارائه 55-72
 . انواع مفاهیم مرتبط با داوری و ارزیابی 02-55جدول 

 توضیح انواع ردیف
7 Referee صورت ناشناس کننده مقاالت و اغلب بهداور یا فرد ارزیابی 

2 Reviewer های منتشرشده و برای انتشار عمومی مرورگر یا فرد نویسنده نقد یا نظر درباره مقاله 
9 Reviser ننده محتوای موردبررسی کننده یا بازنگری کاصالح 

4 Auditor شدههای از پیش تعیینممیز کتاب بر اساس شاخص 

 ها و تغییرات آن در پژوهش. تفاوت کلمات کلیدی در رابطه با داده55-01
 وجود دارد.  79-55های پژوهشی مفاهیمی به شرح جدول ها و تغییرات آن در طول گزارشدر رابطه با داده

 ها و تغییرات آن در گزارش پژوهش اع مفاهیم مرتبط با داده. انو04-55جدول 
 توضیح انواع ردیف

7 Data Gathering آوری دادهها در پژوهش به کمک انواع ابزارهای جمعآوری دادهاقدام جمع 

2 Finding آمده  دستها یا آنچه بهها و به تعبیری کل دادهآوری دادهها یا حاصل جمعیافته 
9 Result های آماری یا  کیفی ها با روشنتیجه یا حاصل تحلیل داده 

4 Discussion آمده از مرحله قبل دستروی نتایج به بحث 
5 Conclusion شده در مرحله قبلهای انجامبندی نهایی پژوهشگر از مجموعه بحثگیری یا جمعنتیجه 

 
 تهای اطالعا. مفاهیم مربوط به جستجو در پایگاه55-08

توان جستجوی بهتری را انجام ها میهای اطالعات مفاهیم مختلفی وجود دارد که با شناخت آندر جستجوی پایگاه
 کند. ترین این مفاهیم را معرفی میبرخی از مهم 74-55داد. جدول 

 . انواع مفاهیم مرتبط با جستجو  00-55جدول 
 توضیح انواع ردیف

7 Source له و کتابمنبع یا مواردی چون مقا 

2 Reference شده در یک کار پژوهشی یا مقاله و کتاب تألیفی    مرجع یا منبع استفاده 
9 Bibliography کتابشناسی یا همان مرجع با این تفاوت که فراتر از مرجع بر هر نوع منبع برای تولید ایده یک موضوع 

4 Citation   استنادی  پایگاه 
5 Indexing سازینمایه 

6 Key Words ها، واژگان کلیدی یا کلمات کلیدی )برای جستجو(کلیدواژه 

1 Search Engines موتورهای جستجو 

8 Auto Correction سیستم اصالح خودکار 

3 Boolean Operator عملگر بولی 

71 H-Index بدون اثر ها از دارندگان کمیت شاخصی برای شناسایی پژوهشگران تأثیرگذار و متمایز کردن آن 

77 With all of the 
words 

 جستجوی با همه کلمات موجود در عبارت معرفی شده برای جستجو
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72 With the exact 
phrase 

 جستجو با عین عبارت معرفی شده برای جستجو

79 With at least one 
of the words 

 جستجو با حداقل یکی از کلمات موجود در عبارت معرفی شده برای جستجو

74 Without the words  معرفی شده   جستجو بدون وجود عبارت یا کلمه 

75 Where my words 
occur 

و به این معنی که، کلمه موردنظر  anywhere in the articleکنار این عبارت آیتمی وجود دارد با عبارت  
کلیک کرد تا  in the title of the articleتوان بر روی آیتم شود و یا میدر هرجای مقاله جستجو می

 شود.ها انجام مقاله جستجو تنها در عنوان

76 IF Impact Factor و های اصلی برای بررسی اعتبار مجالت علمیعنوان یکی از شاخصیا ضریب تأثیر به 
 یهای دو سال گذشته آن مجله در سال جاری در تمامتقسیم تعداد موارد ارجاع به مقالهمحاسبه  بر اساس 

 های منتشرشده در آن مجله در بازه دو سال گذشتهها، به تعداد مقالهمجله

71 Immediately Index شده در همان سال )گزارش میزان شاخص آنی یا فوریت با تقسیم تعداد ارجاع ساالنه به تعداد مقاله چاپ
 پژوهشگران(مراجعه در همان سال چاپ مقاله برای شناسایی مقاله مورد اقبال سریع دیگر 

78 Cited Half Life جاعات درصد کل ارهایی که از سال ارزیابی باید به عقب برگشت تا شاهد پنجاهعمر استناد و تعداد سالنیمه
زمانی است که نیمی از کل استنادات به آن دهنده مدتبه مجله در سال مورد ارزیابی بود. این شاخص نشان

عمر کند. هر چه نیمهعی سرعت کاهش میزان ارجاعات به مجله را بیان مینومجله صورت پذیرفته باشد و به
 شده و هنوز مورد ارجاع قرار دارند.های مجله در طول زمان بیشتر حفظاستناد بیشتر باشد یعنی ارزش مقاله

73 DIF  Decipline Impact Factorرشته علمی با هدف شناسایی و معرفی مجالت یک ضریب تأثیر رشته 

21 Hirsch Index or H 
Index 

 صورت انفرادی(پژوهشی پژوهشگران به –شاخص هرش )شاخصی برای سنجش برونداد علمی 

27 G Index های پراستناد پژوهشگر و تعداد مقاالتی که دو بار یا بیشتر به آن استناد شده دهنده مقالهشاخص جی )نشان
 باشد.(

22 Y Index رتبه پیچ»در « مل تأثیرعا»ضرب شاخص وای و حاصل » 

29 Matew های یک مجله در یک دورهشده ضریب تأثیر با تقسیم تعداد استنادها به مقالهشکل اصالح) ارزش متیو 
 های همان مجله در همان دوره زمانی(ساله بر تعداد مقالهپنج

دو کلمه هر چند در انگلیسی هم  شود اما اینهر دو در فارسی منبع ترجمه می Resourceو  Sourceکلمات       
توان از آن به منبعی اشاره دارد که چیزی را می Sourceروند اما دارای تفاوت هستند. کلمه درجاهایی مشابه به کار می

طور اثربخش شود که برای انجام یک کار بهشامل مواد، افراد، ابزارها و دیگر چیزهایی می Recourceدست آورد اما به
ا منبع کنیم، برای ما نقش سرچشمه، مبنا یاست. بنابراین وقتی از یک کتاب یا مقاله در کار پژوهش استفاده می موردنیاز

ک کنیم، یشود اما وقتی از یک کتاب با جنبه ابزاری برای راهنمای سفر استفاده میتلقی می Sourceاطالعات یا 
Resource یک منبع یا  یا منبعی برای انجام کاری خاص خواهد بود. درSource ها یا مانند کتاب یا مقاله اغلب مرجع

References ا با هشده و در اغلب پایان فهرست آنها استناد دادهیا منابعی وجود دارند که در متن کتاب یا مقاله به آن
 شوند.  نشانی کامل معرفی می

-ن را شناسایی کرد. امکان دسترسی به اچتوان پژوهشگران برتر یک حوزه کاری یکسامی H-Indexبا شاخص      
ه استنادی زبان و توسط پایگابرای مقاالت انگلیسی« آی و گوگل اسکالراساسکوپوس، آی»های ها توسط پایگاهایندکس

پذیر شده است. محاسبه ایندکس اچ بر پایه توزیع استنادات زبان امکانبرای مقاالت فارسی  (ISC) علوم جهان اسالم
خصی ایندکس برای ش-تر، وقتی اچگیرد. به زبان دقیقده به آثار منتشره یک فرد یا گروهی از افراد صورت میشداده
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بار استناد شده  h کمها دستمورد اثر انتشاراتی )مثل مقاله( دارد که به هرکدام از آن h است، یعنی تعداد h به میزان

اثر انتشاراتی مثل مقاله دارد که به هرکدام  5اشد، یعنی این شخص ب 5است. مثالً اگر ایندکس تأثیرگذاری علمی فردی 
کم دارد جای خیلی از ضریب تأثیرهای دیگر را بار استناد شده است. این ضریب تأثیر کم 5کم مقاله، دست 5از این 

ارند، برآورد االیی بدکننده ضریب اچ هستند که تعداد یادکرد بکه فقط مقاالتی تعیینگیرد. ازآنجاییدر این زمینه می
نشان داد که شناسه اچ تأثیر زیادی در پیشگویی افرادی دارد که بعدًا  Hirschاین نوع ضریب تأثیر بسیار آسان است. 

توانند دانشیار دانشگاه می 72گیرند ازجمله جایزه نوبل. او نشان داد که فیزیکدانان دارای شناسه اچ های افتخار مینشان
توانند عضو انجمن فیزیک آمریکا باشند و با بیش از می 21تا  75توانند استاد تمام باشند و با می 78سه باشند و با شنا

ل شکبرای محاسبه ضریب تأثیر هر نشریه از فرمولی به شرح  توانند عضو آکادمی ملی علوم در آمریکا باشند.می 45
 شود. استفاده می 55-7

 

 
 ثیر. نحوه محاسبه ضریب تأ0-55شکل 

 26تعداد  2114ارجاع به یک مجله صورت گرفته باشد و در آن مجله در سال  41جمعاً  2116فرضاً اگر در سال     
( به 51=26+24) 51بر  41شده باشد، ضریب ارجاع آن مجله، از تقسیم مقاله چاپ 24تعداد  2115مقاله و در سال 

های دیگر قرارگرفته مرتبه مورد استناد مقاله 108ه آن نشریه طور متوسط، هر مقالاست؛ یعنی به 108آید که دست می
 (. 7931است )فراهانی، راسخ و اسالمی، 

 

 . مفاهیم عملیاتی در پژوهش55-09
کند. در جدول ها بیشتر کمک میها به کاربرد و اجرای آنبرخی مفاهیم عملیاتی در پژوهش وجود دارد که درک آن

 (. 97-28: 7985شود )فتوحی، مهم اشاره می به برخی از این مفاهیم 55-75
 . انواع مفاهیم عملیاتی در پژوهش   05-55جدول 

 توضیح انواع ردیف
7 Examine هاطور دقیق برای یافتن خطاها یا نارساییتأمل در یک موضوع یا نظریه و بررسی و بازآزمایی آن به 

2 Refute هد و توضیحات منطقی ابطال یا رد یک نظریه بر اساس دالیل و شوا 
9 Evaluate وسیله یک الگو یا معیارهاارزیابی و قضاوت درباره ارزش و کیفیت یک پدیده از طریق سنجش آن به 

4 Documentation ها و ادعاها قولاستناد یا ارائه سند دقیق برای نقل 
5 Example نظور توضیح بیشتر مارائه نمونه یا شواهد برای اثبات و تأیید یک موضوع یا به 

6 Review گرفت که آیا نیاز به تغییر دارد یا نه؟ بازآزمایی و وارسی دقیق درباره یک چیز تا بتوان تصمیم 



 

 

 7۲۶ مرجع پژوهش

1 Discuss اره گذارد و دربهای مختلف یک موضوع را از جهات مختلف به بحث میبخش اصلی گفتار یا نوشتار که جنبه
 شود. ه از چند دیدگاه شرح و بسط داده میکند. در آن یک مسئلآن استدالل می

8 Analyze های آن تجزیه یا جداسازی اجزای یک کل و تفکیک بخش 

3 Synthesis   پیوند اجزای مرتبط در قالب یک پیکره و توضیح چگونگی ارتباط اجزاء با ساختار کلی موضوع 

71 Define دقیق و روشن یک اصطالح های ذاتی و خاص یک پدیده یا بیان معنیبیان ویژگی 

77 Identify های مهم یک پدیده و متمایزکننده آن از دیگر چیزها توصیف برخی جنبه 

72 Interpret هاها یا بیان یک مجموعه از اطالعات با تأکید بر شرح نتایج حاصل از یافتهتوضیح معنی و شاخص 

79 Contrast ها ر برای نمایش تفاوت آنتقابل یا کنار هم قرار دادن دو یا چند ام 

74 Justify .توجیه یا بیان اینکه چرا یک وضعیت یا دیدگاه درست یا خوب است 

75 Describe های خاص و صفات عمومی یک پدیده توصیف یا بیان ویژگی 

76 Explain ر . همچنین بکندکه یک چیز چگونه کار میتوضیح یا روشن ساختن چیزی، نشان دادن یک جریان، تحلیل این
 ای روشن تأکید دارد. سازی مطلبی برای فهم بهتر یا ارائه دلیل و بیان منظور با شیوهساده

71 Classify ها و عناصر مشترک ها بر اساس مشخصهبندی یا منظم کردن انواع پدیدهرده 

78 Outline مرتبط با یک موضوع  ای از مطالبدهی مجموعهها و فهرست کردن رئوس مطالب با سامانسرفصل 

73 Compare ها های میان پدیدهکه نشان دادن همسانی یا تفاوتها برای اینمقایسه یا کاربرد نمونه 

21 Reflect  واکنش و بازتاب با بازنگری و تأمل در موضوعات مهم برای شخص و دلیل اهمیت آن 

 
 

 . مفاهیم پایه در روش تحلیل گفتمان 55-21
 معرفی شده است.  76-55عملیاتی در روش تحلیل گفتمان در جدول برخی مفاهیم 

 . انواع مفاهیم در روش تحلیل گفتمان    06-55جدول 

 توضیح انواع ردیف
7 Adjacency pair (گفتار در مکالمه که قسمت دوم پاسخ قسمت اول مانند پرسش و پاسخجوار )جفت پارهجفت هم . 

2 Ambiguity های زبانی با ایجاد معنای دوگانه برای یک متن(چندمعنایی عناصر و ساخت ابهام )ویژگی 

9 Anaphora شده(مرجع )ضمیر برای ارجاع به موضوعات پیشتر مطرحپیش 

4 Cataphoric ازآن(پس مرجع)ضمیر برای ارجاع به موضوعات پس 

5 Coherence متنیانسجام برون 

6 Cohension متنی انسجام درون 

1 Collocation آییباهم 

8 Communicative 
competence 

 توانش ارتباطی

3 Cocordance تطابق 

71 Connotation کنندهمعنای تلویحی یا معنای داللت 

77 Constituent )سازه )اجزای دستوری سازنده جمله 
72 Context کننده یک واحد زبانی(محتوای دربردارنده متن )عناصر احاطه 

79 Conversational 
implicature 

 ای یا اشارات ضمنی تلویح مکالمه

74 Co-operative 
Principle 

 اصل همکاری

75 Corpus پیکره 
76 Co-text متنهم 
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71 Critical Discourse 

Analysis (CDA) 
 تحلیل گفتمان انتقادی 

78 Declarative knowledge دانش خبری 

73 Deixis  کنند(خاص که بخشی از مفهوم خود را از اشاره به بیرون خود کسب میاشاری )عناصر زبانی 
21 Denotation اللفظی یا شناختی واژگان در رمزگذاری  معنای تحت 

27 Discourse community )جامعه گفتمانی )گروهی از افراد با استفاده از نوع خاصی از قراردادهای زبانی یا ژانر 

22 Genre ژانر 
29 Given مفروض 

24 Ideational schema واره ذهنی طرح 

25 Illucutionary act کنش بیانی 

26 Interpersonal rutiness فردی های بینروال 

21 Interpersonal schemate واره بین فردی طرح 

28 Lexical item عنصر واژگانی 

23 Lexis واژگان 

91 Lingustic competence  توانش زبانی 

97 Maxims ها یا قواعد کلی ماکسیم 

92 Paralanguage  فرازبانی 

99 Position جایگاه 

94 Pragmatic meaning  معنی کاربردشناختی یا کاربردی 

95 Proposition  گفتارگزاره یا محتوای یک پاره 

96 Quantity maxim  قاعده کمیت 

91 Schema وارهطرح 

98 Semantic feaures های معناییمؤلفه 

93 Semantic prosody عروض معنایی 

41 Situation  موقعیت یا شرایط 

47 Speech event  رخداد گفتاری 

42 Text متن 

49 Textualize )متنی کردن )در نظر گرفتن عبارت آشکار زبانی در متن برای بیان مقصود موردنظر 
44 texture  بافت 

     
 « procedure»و « methodology» ،«method» ،«technique». تفاوت 55-20

 (.2179)فرام، معرفی شده است  71-55تفاوت مفاهیم مورداشاره در جدول 
 «    procedure»و « methodology» ،«method» ،«technique» . تفاوت انواع مفاهیم 01-55جدول 

 توضیح انواع ردیف
7 Methodology  «ظریه خاص برای تفکر و مطالعه واقعیت اجتماعییا روشی مبتنی بر ن« شناسیروش 

2 Method  «هاآوری و تحلیل دادهها و فنون جمعای از رویهیا مجموعه« روش 

9 Technique  «های عملی در یک روش یا زمینه معین و دارای الزاماتی رسمییا جنبه« فن 

4 Procedure  «یا روشی خاص یا یک سری اقدامات قابل انجام با ترتیب« رویه 

 



 

 

 7۲۴ مرجع پژوهش

 «Substantive theory»با « formal Theory». تفاوت 55-22
 .معرفی شده است 78-55تفاوت مفاهیم مورداشاره در جدول 

 «substantive theory»با « formal Theory» . تفاوت08-55جدول 
 توضیح انواع ردیف

7 formal Theory «عمیم تهای معتبر و قابلگیریع خاص و براساس نتیجهبا کاربرد در چندین زمینه و موضو« نظریه رسمی
 عتبر های تجربی مدرمورد مطالعات متعدد و پوشش کل جمعیت پژوهش با استنتاج از منطق قیاسی از نظریه

2 Substantive theory «یا نظریه اختصاصی و مبتنی بر یک موضوع خاص و کاربرد در همان موضوع خاص )یک « نظریه حقیقی
 تعمیم(دهنده یک نظریه برای عمل در یک زمینه یل نظریه اختصاصی غیرقابلظری ارائهمدل ن

 
 «Resampling»با « Sampling». تفاوت بین 55-24

 گیرینمونه است؛ اما جمعیت متغیر برآورد هدف با مشاهدات آوریجمع فعال فرایند «Sampling»یا  گیرینمونه
 عیتقط عدم کمّی تعیین و دقت بهبود برای داده نمونه یک از استفاده با ادیاقتص روش یک «Resampling»مجدد یا 

لی اص داده هاینمونه از تکراری هاینمونه ترسیم شامل که است روشی مجدد گیری نمونه .است جمعیت پارامتر یک
  .گیردکه به یکی از سه روش زیر انجام می است آماری استنباط پارامتری غیر روش یک و

 دقت میزان تعیین برای کامپیوتری-آماری-محاسباتی روش:  «Bootstrapping»استرپینگ یا  . بوت55-24-0
 با و مکرر طوربه اندازه همان از ترکوچک هاینمونه از زیادی تعداد آن در نمونه است.  داده حاصل برآوردگرهای

 تهگرف واقعی جامعه آماری یک از هامونهن آن این است که فرضپیش. شوندمی تهیه اصلی نمونه یک از جایگزینی
 ارهاب و نمونه، بارها همان یعنی از. شودبیرون کشیده می بزرگ هایاز نمونه نمونه توزیع یک این حالت در. است شده

 برای خوبی تقریب توانندمی هزینه، و وقت در جوییصرفه بر عالوهخواهد شد که  ترسیم کوچکی هاینمونه
 استفاده ه باک است برآوردگر یک مانند واریانس هاییویژگی تخمین واقع در استرپینگ بوت .باشند تجمعی پارامترهای

 . آیددست مینمونه به هایداده کل از تقریبی توزیع یک در هاویژگی این گیریاندازه از
 «جامعه آماری» ی بهجایگشت بردارینمونه استرپینگ، بوت برخالف«: Permutation». آزمون جایگشتی یا 55-24-2
 اب جمعیت جایبه شما که واقعیت این. دارد بستگی هاگروه به واحدها انتساب به فقط بردارینمونه. ندارد نیاز

 ادی استرپینگ بوت استاندارد روش عنوان به آن از گاهی که است دالیلی از یکی دارید، کار و سر واقعی هاینمونه
 .است جایگزین بدون گیرینمونه روش یک جایگشتی بردارینمونه که است این دیگر مهم تفاوت. شودمی
 رزی. است بینیپیش مدل یک اعتبارسنجی برای روشی«: Cross Validation». روش اعتبارسنجی متقابل 55-24-4

 کیلتش رایب باقیمانده هایداده. شوند استفاده اعتبارسنجی مجموعه یک عنوانبه تا شوندمی حذف هاداده هایمجموعه
 .7(2116گیرند )گود، قرار می مورد استفاده سنجی اعتبار مجموعه بینیو پیش مجموعه یک
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و  واژه نامه انگلیسی به فارسی 
فارسی به انگلیسی  56 

 
 های انگلیسی به فارسی و برعکس در پژوهش   هدف کلی: آشنایی با انواع  معادل

 اهداف یادگیری
 های انگلیسی به فارسیآشنایی با معادل 

 رسی به انگلیسیهای فاآشنایی با معادل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 ۴۱۱ مرجع پژوهش

 مقدمه
های فارسی برای هر یک از مفاهیم التین یکی از موارد نیاز در مطالعه متون پژوهشی اطمینان از صحت ترجمه معادل

های فارسی برای مطالعات بیشتر و ترجمه متون یق معادل التین برای هر یک از واژهطور شناخت دقپژوهشی و همین
شود تا عمده واژگان کلیدی در پژوهش از فارسی به انگلیسی پژوهشی به زبان انگلیسی است. در این فصل تالش می

 و برعکس معرفی شوند.  
 

 انگلیسی های فارسی برای کلمات کلید پژوهش به. آشنایی با معادل56-0
در  اند وشدهانواع واژگان تخصصی انگلیسی در حوزه پژوهش بر اساس حروف الفبا تنظیم 7-56در جدول پیوسته 

 های فارسی آن قرارگرفته است. برابر هر یک معادل یا معادل
 نامه تخصصی انگلیسی به فارسی . واژه0-56جدول 

A 
 Absolute fit indices های برازش مطلقشاخص

 Abstract یده چک

 Academic Research پژوهش دانشگاهی

 Accretion Measures های افزایشی )در روش پژوهش متمرکز(سنجه

 Action research پژوهیاقدام

 Add in افزارهای دیگر دارد(افزاری که قابلیت اضافه شدن به نرمافزونه )نرم

 Adjusted goodness of fit index (AGFA) شدهشاخص نیکویی برازش اصالح

 Against Method علیه روش )اشاره به روش کیفی(

 Akaik’s Information Criterion (AIC) معیار اطالعات آکیاک

 Analogical Reasoning استدالل قیاسی

 Analytic categories های تحلیلی دسته

 Analytical Generalization تعمیم تحلیلی

 Analytical Hierarchy Process (AHP) مراتبی  فرایند تحلیل سلسله

 Analytic Notes های تحلیلییادداشت

 ANOVA تحلیل واریانس تک متغیره

 Anthropology شناسیانسان

 Applied research پژوهش کاربردی

 Archival Records های آرشیوی )در روش غیر واکنشی(های آرشیوی یا دادهثبت

 Article for press مقاله مطبوعاتی

 Artifacts مصنوعات )مربوط به روش غیرواکنشی(

 Auto Correcting های امالیی )در پاورپوینت(اصالح خودکار غلط

 Asymptotically distribution-free method (ADF) روش توزیع آزاد مجانبی

 Average Squared Multiple Colleration (ASMC) های چندگانه میانگین مجذور همبستگی

 Axial coding کدگذاری محوری

 Axiology شناسیارزش

B 
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 Back Casting نگریپس

 Bolean/logic افزارها(اپراتورهای منطقی )برای جستجوی پیشرفته در نرم

 Bar chart ای نمودار میله

 Bartlett’s test of sphericity آزمون کرویت بارتلت

 Basic research پژوهش بنیادی

 Biographical Questions ایسؤاالت زندگینامه

 Bogardos scale مقیاس بورگاردوس )فاصله اجتماعی(

 Book review نقد کتاب 

 Boston Consulting Group (BCG) Matrix ماتریس گروه مشاوران بستن

 Bricolage بریکالژ

C 

 Camprative fit index (CFI) شاخص برازش تطبیقی

 Captive Sampling گیری حبسیونهنم

 Case موردمطالعه

 Case study پژوهش موردی/ مطالعه موردی

 Categorizing بندی بندی / مقولهطبقه

 Causal-comparative ای  علی مقایسه

 Casual Reasoning استدالل علی

 Census تمام شمار / سرشماری 

 Chart نمودار

 Chi-square ذور خیکای اسکوئر / خی دو/ مج

 Chronology ترتیب زمانی 

 Citation analysis سنجی(تحلیل استنادی )روش کتاب

 Clinical measurement گیری آزمایشگاهیاندازه

 Cluster analysis ای تحلیل خوشه

 Code and retrieve افزارهای تحلیل داده کیفی(کدگذاری و بازیابی )در نرم

 Coefficient ضریب

 Cohort study ایپژوهش دسته

 Collaborative/ Interactive Interview های مشارکتی/ تعاملیمصاحبه

 Colinearity هم خطی

 Comfortable Sampling گیری آساننمونه

 Complete Collection روش انتخاب کل مجموعه 

 Component مؤلفه )در تعریف نظری، اجزای یک مفهوم(

 Concept مفهوم

 Conceptual Network Builders افزارهای تحلیل داده کیفی(سازنده شبکه مفهومی )در نرم

های بخشی از داده کمّیهای زمان )روش ترکیبی که دادهای همالنه
 کیفی یا برعکس است(

Concurrent embedded  

 Concurrent triangulation و کیفی( کمّیزمان آوری همزمان )روش ترکیبی جمعهمسوسازی هم

 Concurrent validity زمانروایی هم



 

 

 ۴۱۲ مرجع پژوهش

 Coneptualization سازیمفهوم

 Confirmability معیار تأیید پذیری/ قابلیت تصدیق )در روش کیفی(

 Confirmatory factor analysis تحلیل عامل تأییدی

 Confirming and Disconfirming Cases موارد تأیید و رد کننده

 Confrontional Interview حبه تهاجمیمصا

 Construct سازه / ساختار

 Constructist گرا/ ساختارگرا  )در گراندد تئوری( سازه

 Constructivist رویکرد ساختارگرایانه

 Construct Validity اعتبار سازه 

 Content analysis تحلیل محتوا

 Content validity اعتبار محتوا 

 Context of Situation یتیبافت موقع

 Contingency questions های وابستگیپرسش

 Control variable متغیر کنترل

 Convergent validity روایی همگرا

 Corroboration تأیید )بیان یکسان چند منبع نسبت به یک واقعه تاریخی(

 Correlation همبستگی  

 Correlation matrix ماتریس همبستگی

 Correlationl Validity تبار همبستگی اع

 Co-Text زمینه متن

 Constructivism گرایی/ تفسیری )نوعی پارادایم پژوهشی(برساخت

 Counter Method ضد روش )تأکید بر روش کیفی(

 Covariance matrix ماتریس کوواریانس

 Cover letter نامه همراه یا صفحه رویی )در پرسشنامه یا مقاله(

 Cover or Nonreactive Observation های پنهان و غیرواکنشیمشاهده

 Credibility قابلیت اعتبار

 Credibility criterion معیار اعتبار )در روش کیفی(

 Crisis Points نقاط بحران

 Criterion معیار

 Criterion- based validity اعتبار مالک یا معیار

 Criterion variable متغیر مالک 

 Critical Case Sampling گیری از موارد ویژهنمونه

 Critical Discourse Analysis تحلیل گفتمان انتقادی

 Critical Realism رئالیسم انتقادی

 Critiquing نقد

 Cronbach’s Alpha آلفای کرونباخ

 Cross-sectional research پژوهش مقطعی

 Cross-validation اعتبارسنجی متقابل 

 Crowdsourcing سپاریجمع
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 Cultural family خانواده فرهنگی )در کدگذاری گلیزری(

 Cummulative Scale مقیاس تراکمی

 Curve estimation رگرسیون برآورد منحنی 

D 
 Database پایگاه داده یا بانک اطالعات

 Data Comparison هامقایسه داده

 Data Consolidation هاسازی دادهیکپارچه

 Data Correlation هاهمبستگی داده

 Data Display هانمایش داده

 Data Immersion ها ور شدن در دادهغوطه

 Data Integration هاترکیب داده

 Data Mining کاوی داده

 Data Reduction هاکاهش یا تقلیل داده

 Data Related Validity هااعتبار مربوط به داده

 Data Transformation هاتغییر شکل داده

 Delphi method روش دلفی

 Dependability اعتماد بودن/قابلیت اعتماد  )در روش کیفی( معیار قابل

 Demographic شناختیجمعیت

 Dependent variable متغیر وابسته 

 Depth Interview عمیق مصاحبه

 Descriptive Research پژوهش توصیفی

 Detailed Descriptions توصیفات دقیق

 Development research ای پژوهش توسعه

 Dimension بعد )اجزای مفهوم در تعریف نظری(

  Dimensionality بعد پذیری

 Directional Hypothesis دار فرضیه جهت

 Discriminal analysis تحلیل تشخیصی یا تحلیل تمییزی

  Discriminating افتراقی

 Disciminant validity روایی افتراقی

 Discourse analysis تحلیل گفتمان

 Discriminant validity روایی تشخیصی

 Discussion بحث

 Document عنوان منبعی برای بررسی(اسناد )به

 Double blind review داوری مقاله با مخفی بودن اسم داور برای نویسنده و برعکس

 Domination چیره شدن 

 Double Hermeneutics تأویل مضاعف

 Drivers Analysis هاها/ واکاوی پیشرانتحلیل پیشران

E 

  Econometric Modelling سازی اقتصادسنجیمدل



 

 

 ۴۱۸ مرجع پژوهش

 Effect اثر

 Eigenvalues های ویژهارزش

 Emergence رهیافت ظاهر شونده )در گراندد تئوری(

 Emic کننده(جتماعی به شکل مشارکتامیک )مطالعه از درون گروه ا

  Empirical evidence شواهد تجربی

  Empirical research پژوهش تجربی

 Empiricism )معرفت حاصل از تجربه محض(  گراییتجربه

 Ending Question سؤال پایانی )در روش گروه متمرکز(

 Endogenous Variable زامتغیر درون

 Encyclopedia معارفالدانشنامه یا دائره

 Epistomology شناسیمعرفت

 Epoche اپوخه

 E-Project پروژه الکترونیکی

 Equivalence reliability ارزیپایایی هم

 Erosion Measures های فرسایشی )در روش پژوهش متمرکز(سنجه

 Essence ذات

 Estimation technique روش برآورد

 Ethnographic Interview نگارانهمصاحبه مردم

 Ethnography  نگاری قوم

 Etic اتیک )مطالعه از بیرون گروه اجتماعی و به شکل ناظر(

 Evaluation Research پژوهش ارزشیابی یا برآوردی

 Evidentiary Status اعتبار اسنادی

 Exogenous Variable زامتغیر برون

 Expected Cross Validation Index (ECVI) شاخص اعتبارسنجی متقابل مورد انتظار

 Expert نظر/ خبرهصاحب

 Explanatory Research تبیینی/ توجیهی

 Exploratory factor analysis (EFA) تحلیل عامل اکتشافی

 Exploratory Research پژوهش اکتشافی

 Ex post facto پس رویدادی 

 Exprimental designs های آزمایشی یا تجربیطرح

 Exprimental research پژوهش آزمایشی یا تجربی

 External Criticism )روش ارزیابی منابع در پژوهش تاریخی(  نقد بیرونی یا خارجی

 Extraneus variable گر( متغیر مزاحم )مداخله

 Extreme or Deviant Case Sampling گیری از موارد مرزی یا انتهایینمونه

F 

 Face Validity ظاهریاعتبار صوری یا 

 Faciliator )در روش گروه متمرکز(  کنندهتسهیل

 Fact Sheet برگگزاره برگ/ تک

 Factor Analysis تحلیل عاملی 
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 Fake Journals نشریات قالبی یا تقلبی 

 Feminism Research Method روش پژوهش فمنیسم

 Filed Notes های میدانییادداشت

 Field study پژوهش میدانی

 Fieldwork کار میدانی 

 Findings هایافته

 First hand Sources اولمنابع دست

 Focus Group گروه متمرکز / گروه کانونی

 Focus Group discussion بحث گروهی متمرکز 

 Follow up study پژوهش پیگیری

 Forgotten Footnote استناد ناقص

 Former mediate واسطه اولیه

 Full paper ها(مقاله کامل )در همایش

 Fundamental research پژوهش بنیادی 

 Funnel Metaphor تشبیه قیف

 Futures studies پژوهیآینده

G 

 Genealogy Research Method روش پژوهش تبارشناسی 

 General Strategy Mtrix (GSM) ماتریس استراتژی اصلی

 Ghost Writer نویسنده شبه یا پنهان 

 Goodness of fit نیکویی برازش

 Goodness of fit index (GFI) شاخص نیکویی برازش

 Grounded theory ای گراندد تئوری/ تئوری داده بنیاد/ تئوری زمینه

 Group Discusion بحث گروهی

 Gutman scale مقیاس گاتمن

H 

  Hermeneutic هرمنوتیک 

 Hermeneutic unit (HU) واحد هرمنوتیک 

 Higher order construct سازه با مرتبه باال

 Hijacked Journals نشریات جعلی 

 Histography تاریخ نگاری )نام دیگر پژوهش تاریخی(

 Histogram نمودار هیستوگرام یا ستونی 

 Historyical تاریخی

 Historical research پژوهش تاریخی

 Holistic گرایانهکل

 Homogeneous Sampling گیری همگوننهنمو

 Horizon Scanning بانی آیندهدیده

 Human Construction ساخت انسانی 

  Hypertext ابرمتن



 

 

 ۴۱۶ مرجع پژوهش

 Hypothesis فرضیه

 Hypothesis testing آزمون فرضیه

I 

 Immersion )در داده یا اطالعات(  وریغوطه

 Implication پیامد )حاصل از یافته پژوهش(

 Inappropriate Paraphrasing or Unacceptable بازنویسی نادرست و فریبکارانه
Paraphrasing 

 Inclusion Criteria معیار ورود

 Independent variable متغیر مستقل

 Inductive Reasoning استدالل استقرائی

 Inference استنباط

 Inferential Generalization های استنباطیتعمیم

 Informed Grounded Theory گراندد تئوری مطلع

 Input matrix ماتریس ورودی 

 Intensity Sampling گیری با باالترین قدرتنمونه

 Interactive Questions سؤاالت تعاملی

 Internal consistency همسانی درونی 

 Internal Criticism نقد درونی یا داخلی )روش ارزیابی منابع در پژوهش تاریخی(

 Internal- External (IE) Matrix زمان عوامل داخلی و خارجیماتریس ارزیابی هم

 Internal Factor Evaluation(IFE) Matrix ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

 Internet gateways های اطالعاتی دروازه

 Interpretation گیری(تفسیر )فعالیتی برای بحث و نتیجه

 Interpretation of Interpretations تفسیرهاتفسیر 

  Intersubjective / Subjective- Inter االذهانی بین

 Interval measurement ای مقیاس فاصله

 Intervening variable گر )مزاحم(متغیر مداخله

 Interview مصاحبه

 Invention اختراع

 Investigative Journalism نگاری جستجوگرانهروزنامه

 Item گویه 

J 

  

K 
 Kaser Meyer Olkin (KMO) شاخص کی ام اُ 

 Key Question سؤال کلیدی )در روش گروه متمرکز(

 Knowledge Discovery From Data (KDD) ها کشف دانش از داده

 Knowledge Stock دانش اندوخته شده )ذخیره معرفتی(

 Kurtosis کشیدگی 

L 
 Laboratory research گاهیپژوهش آزمایش
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 Labor of Laziness نویسی(کاری )در مقالهتنبل

 Latent Variable متغیر مکنون یا پنهان

 Leading Question سؤال راهنما )در روش گروه متمرکز(

 Level of abstraction سطح تجرید

 Likert scale مقیاس لیکرت

 Limitations ها )در پژوهش(محدودیت

 Line gragh ودار خطینم

 Lisrel (Linear Structural Relationships) افزار آمارینرم -لیزرل )روابط ساختارمند خطی(

 List question پرسش فهرستی یا مهندسی

 Literature review مرور و ارزیابی ادبیات پیشینه پژوهش

 Locate Studies ها(محل مربوط به مطالعات )مانند پایگاه داده

 Logestic Regression رگرسیون لجستیک

 Long abstract چکیده بلند

  Longitudinal research پژوهش طولی 

M 
 Main concern دغدغه اصلی 

 Main effect اثر اصلی

 Main Research Question سؤال اصلی پژوهش )در روش گروه متمرکز(

 Manifest Variable متغیر آشکار

 Masurement Model یریگمدل اندازه

 Maximum likelihood (ML) درستنمایی بیشینه

 Maximum Variation Sampling گیری با حداکثر اختالفنمونه

 Mean میانگین

 Median میانه

  Mediator / میانجی کنندهتعدیل

 Mediating Variable / Mediator Variable متغیر میانجی 

 Member Checking روش بررسی اعضا

 Meta analysis فرا تحلیل

 Methodology شناسیروش

  Meta synthesis فراترکیب

 Misinformer کنندهاستناد گمراه

 Mix methods روش( 7چند روش پژوهشی )استفاده از بیش از 

 Mode نما

 Model base procedure روش مدل پایه

 Model calibration ارزیابی مدل بر اساس استاندارد

 Modelling سازیمدل

 Modeling Method سازیروش مدل

 Model Summary خالصه مدل

 Model validation اعتبار سنجی مدل



 

 

 ۴۱۴ مرجع پژوهش

 Moderator کننده )در روش گروه متمرکز(هماهنگ

 Moderator variable کننده متغیر تعدیل

 Modification indices شاخص اصالح

 Modification indexes های تعدیل )اصالح(شاخص

 Modification Model ارزشیابی و تعدیل مدل )اصالح مدل(

 Monography نگاری )مونوگرافی(تک

 Multi Method Study مطالعه چند روشی

 Multiple responses های چندگانه یا سؤاالت چند پاسخیپاسخ

 Multi Sample Analysis ای های چندنمونهتحلیل

 Multitrait- multimethod analyzing چند روشی -ایدخصیصهچن تحلیل

N 

 Narrative research پژوهش روایتی 

 Naturalism گرا )تأکید بر روش کیفی(طبیعت

 Natural Generalization تعمیم طبیعی 

 Naturalistic Inquiry گرا پژوهش طبیعت

 Netnography نتنوگرافی

 Nominal Group گروه اسمی

 Nominal Group Technique (NGT) روش گروه اسمی

 Nominal measurement مقیاس اسمی 

 Noming گذاری کردن نام

 Nomological validity روایی قانونی

 Non-experimental غیرآزمایشی

 Non-normed fit index (NNFI) شاخص برازش هنجار نشده

 Non participant observer کننده غیر مشارکتی مشاهده

 Nonprobability Sampling گیری غیراحتمالینمونه

 Note یادداشت

 Null Hypothesis فرضیه صفر

O 

 Objectivity عینیت 

 Observation مشاهده 

 Observation research ایپژوهش مشاهده

 One-tailed Hypothesis فرضیه یک دامنه 

 Ontology شناسیهستی

 Open coding  کدگذاری باز

 Open Question سؤال باز )در روش گروه متمرکز(

 Open Researcher and Contributor ID (ORCID) شناسه پژوهشگران و محققان آزاد )ارکید(

 Operational Plan برنامه عملیاتی 

 Operational Research پژوهش عملیاتی 

 Operations Research (OR) تحقیق در عملیات 
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 Opportunistic Sampling طلبانهگیری فرصتنمونه

 Oral evidence مستند شفاهی / شواهد زبانی یا شفاهی 

 ORCID شناسه پژوهشگران و محققان آزاد )ارکید(

 Ordinal measurement ای یا ترتیبیمقیاس رتبه

 Ordinal Regression ای(رگرسیون ترتیبی )رتبه

  Original Research شده توسط پژوهشگر(آوریجمع هایپژوهش اصیل )با داده

 Organizational chart نمودار سازمانی

 Organizational Questions سؤاالت سازمانی

 Output map افزارهای آماری(نقشه خروجی )در نرم

 Overfitting ازحد برازش بیش

P 

 Panel research / Panel study پژوهش پنلی

 Parallel or alternate forms method زی )همتا( یا جایگزین  دو فرم موا

قل قول غیرمستقیم / نبازنویسی / پارافریزینگ / نقل به مضمون / نقل
 معنایی

Parapharasing 

 Parsimonious Normal Fit Index (PNFI) شاخص برازش مقتصد هنجار شده

 Partial aggregation تجمع جزئی

 Past oriented research نگرپژوهش گذشته

 Patent پتنت

 Path Analysis تحلیل مسیر

 Path diagram نمودار مسیر

 Pedagogical Interview مصاحبه آموزشی

 Peer reviewe داوری همتا )داوری علمی و دقیق مقاالت علمی(

 Post Modernism پست مدرنیسم

 Pragmatical or Product Oriented Validity اعتبار عملی یا معطوف به نتیجه

 Predatory Journals نشریه یغماگر

 Predatory Publishers ناشران یغماگر

 Predictor variable بین متغیر پیش

  Principal Investigator (PI) پژوهشگر اصلی 

 Probabilty Sampling گیری احتمالی نمونه

 Perfect Crime نویسی و پژوهش(جنایت کامل )در مقاله

 Phenomenology پدیدارشناختی 

 Photocopy  رونویسی 

 Physical Trace Evidence شواهد آثار مادی

 Pictograph نمودار تصویری / پیکتوگراف

 Pie chart or Circle or sector chart ای یا پای سیبنمودار دایره

 Polygon chart نمودار چندضلعی 

 Poor Disguise استتار جزئی

 Position Paper گیری/ نقد و تحلیل درباره یک مسئلهمقاله موضع



 

 

 ۴۸۱ مرجع پژوهش

 Positivism (کمّیگرا )تأکید بر روش اثبات

 Post hoc test آزمون تعقیبی

 Post psitivism گراییپسااثبات

 Potluck Paper مقاله معجون

 Practical research پژوهش کاربردی

 Predictive Research پژوهش پیشگویانه

 Pridictive validity بینبین/ اعتبار پیشروایی پیش

 Pre experimental پیش آزمایشی یا شبه آزمایشی  

 Present oriented research پژوهش حال محور )تأکید بر زمان حال(

  Pre-exprimental desigins های پیش آزمایشی طرح

 Preliminary Question سؤال مقدماتی )در روش گروه متمرکز(

 Primary Sources منابع اولیه

 Priori hypothesis فرضیه اولیه

 Probing ژرفکاوی

 problems Convergence مشکالت همگرایی

 Problem Statement بیان مسئله

 Process family خانواده فرایند )در کدگذاری گلیزری(

 Process Oriented Validity اعتبار مربوط به فرایند

 Proposition «گزاره بیانگر روابط بین چندسازه

 Prospective or future oriented research نگر پژوهش آینده

 Published sources منابع منتشرشده 

 Pure research پژوهش محض

 Purposive sampling گیری هدفمند نمونه

Q 

 Q-Method Research روش پژوهش کیو

 Qualitative data analysis software (QDAS) های کیفیای تحلیل دادهافزارهنرم

 Qualitative research پژوهش کیفی 

 Qualitizing کیفی سازی

 Quantification سازی کمّی

 Quantitative research  کمّیپژوهش 

 Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) کمّیریزی استراتژیک ماتریس برنامه

 Quantizing سازی کمّی

 Quasi experimental نیمه آزمایشی

 Questionnaire پرسشنامه

 Quotas Sampling ایگیری سهمیهنمونه

R 

 Range دامنه تغییرات

 Ratio measurement مقیاس نسبی

 Rationalism گرایی )معرفت حاصل از عقل و تحلیل(عقل
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 Rationalism research پژوهش عقلی یا خردگرایانه

 Recommendations هاپیشنهادها / توصیه

 Reasoning استدالل/ گواه آوری

 Reflexive Grounded theory گراندد تئوری انعکاسی

 Reflexivity بازاندیشی

 Reliability پایایی یا قابلیت اعتماد

 Relics آثار و ابنیه )منبعی برای بررسی در پژوهش تاریخی(

 Reputational Case Sampling شده گیری از موارد معروف یا شناختهنهنمو

 Research پژوهش یا تحقیق

 Research and Development پژوهش و توسعه 

 Research article مقاله پژوهشی

 Research librarian کتابدار پژوهشی

 Reasoning آوریاستدالل آوری/ گواه

  Resampling گیری مجدد / نمونه سازی مجددنمونه

 Residual analysis (RS) تحلیل باقیمانده

 Resourceful Citer ازحد استناد بیش

 Results نتایج 

 Revelatory Case Sampling ایگیری مکاشفهنمونه

 Review article مقاله مروری

 Rigorous Science علم دقیق

 Rival model مدل رقیب

 Reviewer رزیابمرورگر، داور، ا

 Review Question سؤال برای مطالعه مروری )عنوان(

 Road map نقشه راه

 Root mean squared error of approximation (RMSEA) ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد

S 

 Sample Size حجم نمونه

 Sampling گیرینمونه

 Sampling Politically Important Cases گیری از موارد مهم ازنظر سیاسینمونه

 Sampling Special or Uniqe Cases گیری موارد خاص یا یگانهنمونه

 Sampling Validity گیریاعتبار نمونه

 Scatter plot ای یا پراکندگی نمودار نقطه

 Scenario سناریوسازی/ سناریو پردازی

 Scholarly Journal نشریه پژوهشی یا علمی 

 Scratch Notes نویس چرک

  Scree plot ریزهنمودار سنگ

 Secondary Sources منابع ثانویه

 Second Hand Sources دوممنابع دست

 Selective coding کدگذاری انتخابی



 

 

 ۴۸۲ مرجع پژوهش

 Self contained خودشمول

 Self-Plagiarism خود سرقتی

 Self Report خود گزارشی

 SEM (Structural Equisition Modeling) سازی معادله ساختاریمدل

 Semantic differential scale مقیاس افتراق معنایی یا ازگود 

 Semantical Validity اعتبار معنایی

 Semi- experimental designs های نیمه آزمایشی طرح

 Semi-longitudinal research پژوهش شبه طولی 

 Semiotics شناسینشانه

 Sensitizing Concepts مفاهیم حساس

 Sequential explanatory و بعد کیفی( کمّیتبیینی متوالی )روش ترکیبی اول 

 Sequential exploratory (کمّیاکتشافی متوالی )روش ترکیبی اول کیفی و بعد 

 Sequential Sampling گیری متوالینمونه

 Scheffe test آزمون شفه 

 Single blind review م داور برای نویسندهداوری مقاله با مخفی بودن نا

 Significance probobility دار بودن احتمال معنی 

 Significance test دار بودنآزمون معنی

 Simulation & Gaming سازیسازی و بازیشبیه

 Situational Grounded Theory گراندد تئوری موقعیتی 

 Skewness چولگی

 Snowball Sampling برفیگیری گلوله نمونه

 Social research پژوهش اجتماعی

 Sociogram نما/ جامعه نما/ سوسیوگرامگروه

 Sociomatrix ماتریس گروه 

 Sociometry سنجی گروه سنجی/ جامعه

 Sociometric method سنجی روش جامعه

 Source Citted استناددهی/ منبع دادن

 Sources not Citted استناد ندادن / منبع ندادن

 Split-half questionnaire دونیمه کردن پرسشنامه

 Spreadsheet افزارهای آماری(صفحه گسترده )شطرنجی در نرم

 SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) افزار آماری(بسته آماری برای علوم اجتماعی )نرم

 Standard Deviation (SD) انحراف استاندارد

 Standard error خطای استاندارد/ خطای معیار

 Standardised solution (SC) حل استانداردشدهراه

 Steering Question سؤال هدایتی )در روش گروه متمرکز(

 Story completion های کیفی(آوری دادهتکمیل داستان )روشی برای جمع

 Strategic plan برنامه راهبردی

 Strategic Position and Action رزیابی موقعیت و اقدام استراتژیکماتریس ا
Evaluation(SPACE)Matrix 
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 Strategy Evaluation ارزیابی استراتژی

 Strategy formation تدوین فرضیه

 Stratification ای گیری طبقهنمونه

 Statistical power توان آماری

 Statistical sample نمونه آماری 

 Statistics packges افزار آماری های نرمبسته

 Structural Model مدل ساختاری

 Structured Interview مصاحبه ساختاریافته 

 Subjective ذهنی

 Subjective- Inter االذهانی بین

 Sub-model زیرمدل

 Substantive coding کدگذاری حقیقی 

 Summated Scales های جمع شدهمقیاس

 Supplementary Source روش پژوهش مکمل

 Survey پیمایشی 

 Survey research پژوهش پیمایشی

 Syntax language زبان تشریح نحو 

 Systematic review مندداوری و ارزیابی نظام

T 

 Template الگو/ قالب شکلی

 Tense Orientation research پژوهش بر اساس زمان

 Testing for symmetry آزمون برای تقارن

 Testing Question سؤال آزمونی )در روش گروه متمرکز(

 Test Sociometrique سنجی آزمون جامعه

 Text base managers افزارهای مدیریت کننده متن(مدیریت متن )نرم

 Test-retest method آزمون مجدد -اجرای دوباره )بازآزمایی( یا روش آزمون

 Text retrievers های تحلیل متن(متن )برنامه بازیابی کننده

 The 6C's family ها )در کدگذاری گلیزری(خانواده شش سی

 Thematic Matrix ماتریس مضامین

 Theme تم/ موضوع

 Thematic analysis تحلیل تماتیک )تحلیل مضمونی( 

 Thematic Network شبکه مضامین

 Theoretical coding کدگذاری نظری 

 Theoretical Generalization تعمیم نظری

 Theoretical sampling گیری نظری نمونه

 Theoretical saturation اشباع نظری

 Theory Builders افزارهای تحلیل داده کیفی(ساز )از نرمنظریه

 Theory Building/ Construction پردازیسازی، نظریهنظریه

 Theory Testing نظریه آزمایی



 

 

 ۴۸۸ مرجع پژوهش

 Threats-Opportunities-Weakness- Strenghts(TOWS) ها، نقاط ضعف و نقاط قوتماتریس تهدیدها، فرصت
Matrix 

 Thurstone scale مقیاس ترستون 

 Time-Series ترتیب زمانی 

 Title عنوان تحقیق

 Too-Perfect Paraphrase قول ناقصنقل

 Total aggregation تجمع کلی

 Total disaggregation کلی  عدم تجمع

 Transcribing های کالمی و متنی )در پژوهش کیفی(سازی دادهپیاده

 Transferability انتقال بودن/ قابلیت انتقال )در روش کیفی(معیار قابل

 Transitional Question )در روش گروه متمرکز( سؤال انتقالی

 Trend Analysis تحلیل روند

 Trend research / Trend study روند پژوهی

 Triangulation مثلث سازی )ارزیابی چندجانبه در روش کیفی(

 True experimental آزمایشی کامل یا حقیقی

 Tukey test آزمون توکی

 Two-tailed Hypothesis فرضیه دو دامنه 

 Type family خانواده نوع )درکدگذاری گلیزری(

 Typical Case Sampling بارزگیری انتخاب موارد نمونه

U 

 Unidimensionality بعدی بودنتک

 Univariate normality tests های نرمال بودن تک متغیره آزمون

 Unpublished manuscript نوشته منتشرنشدهدست

 Urban Operations Research تحقیق در عملیات شهری

 Unstructured Interview مصاحبه ساختارنیافته

V 

 Validity اعتبار

 Variable متغیر

 Variables Entered/Removed افزار(شده )در نرممتغیرهای وارد و حذف

 Variability های پراکندگیشاخص

 Variance- covariance matrix کوواریانس-ماتریننس واریانس

 Visioning انداز سازیچشم

 Volunteer Sampling گیری داوطلبانهنمونه

W 

 Webnography وبنوگرافی

 Weighted Least Square (WLS) ترین مجذورات وزن دهی شدهکوچک

 Written Public Records های همگانی مکتوبثبت

X 

  

Y 
 Validity روایی یا اعتبار
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 . معادل انگلیسی کلمات کلیدی فارسی در پژوهش56-2

ای هژوهش به ترتیب حروف الفبای فارسی آورده شده است. کلمه یا کلمهحروف کلیدی فارسی در پ 2-56در جدول 
 شده است. های فارسی در مقابل آن نوشتهمعادل انگلیسی هر یک از این واژه

 به انگلیسی   نامه تخصصی فارسی. واژه2-56جدول 
 الف

  Hypertext ابرمتن

 Bolean/logic (افزارهااپراتورهای منطقی )برای جستجوی پیشرفته در نرم

 Epoche اپوخه

 Etic اتیک )مطالعه از بیرون گروه اجتماعی و به شکل ناظر(

 Relics آثار و ابنیه )منبعی برای بررسی در پژوهش تاریخی(

 Positivism (کمّیگرا )تأکید بر روش اثبات

 Effect اثر

 Main effect اثر اصلی

 Test-retest method آزمون مجدد -اجرای دوباره )بازآزمایی( یا روش آزمون

 Significance probobility دار بودن احتمال معنی 

 Invention اختراع

 Axiology شناسیارزش

 Eigenvalues های ویژهارزش

 Modification Model ارزشیابی و تعدیل مدل )اصالح مدل(

 Reviewer ارزیاب، مرورگر، داور

 Strategy Evaluation ارزیابی استراتژی

 Model calibration  ارزیابی مدل بر اساس استاندارد

 True experimental آزمایشی کامل یا حقیقی

 Testing for symmetry آزمون برای تقارن

 Post hoc test آزمون تعقیبی

 Tukey test آزمون توکی

 Test Sociometrique سنجی آزمون جامعه

 Scheffe test آزمون شفه 

 Hypothesis testing آزمون فرضیه

 Bartlett’s test of sphericity آزمون کرویت بارتلت

 Significance test دار بودنآزمون معنی

 Univariate normality tests های نرمال بودن تک متغیره آزمون

 Poor Disguise استتار جزئی

 Reasoning استدالل/ گواه آوری
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 Inductive Reasoning استدالل استقرائی

 Reasoning استدالل آوری/ گواه آوری

 Casual Reasoning استدالل علی

 Analogical Reasoning استدالل قیاسی

 Resourceful Citer ازحد استناد بیش

 Forgotten Footnote استناد ناقص

 Source Citted استناددهی/ منبع دادن

 Misinformer کنندهاستناد گمراه

 Sources not Citted استناد ندادن / منبع ندادن 

 Inference استنباط

 Document اسناد )به عنوان منبعی برای بررسی(

 Theoretical saturation اشباع نظری

 Auto Correcting های امالیی )در پاورپوینت(اصالح خودکار غلط

 Validity اعتبار

 Evidentiary Status اعتبار اسنادی

 Predictive Validity بینیاعتبار پیش

 Construct validity اعتبار سازه یا ساخت 

 Cross-validation اعتبارسنجی متقابل 

 Model validation اعتبار سنجی مدل

 Face validity اعتبار صوری یا ظاهری

 Pragmatical or Product Oriented Validity اعتبار عملی یا معطوف به نتیجه

 Content validity اعتبار محتوا 

 Data Related Validity هااعتبار مربوط به داده

 Process Oriented Validity اعتبار مربوط به فرایند

 Semantical Validity اعتبار معنایی

 Criterion- based validity اعتبار مالک یا معیار

 Sampling Validity گیریاعتبار نمونه

 Correlationl Validity ار همبستگی اعتب

  Discriminating افتراقی

 Add in افزارهای دیگر دارد(افزاری که قابلیت اضافه شدن به نرمافزونه )نرم

 Action research پژوهیاقدام

 Sequential exploratory (کمّیاکتشافی متوالی )روش ترکیبی اول کیفی و بعد 

 Cronbach’s Alpha آلفای کرونباخ

 Template الگو/ قالب شکلی

 Kolmogorov-Smirnov statistic اسمیرنف -آماره کولموگروف

 Emic کننده(امیک )مطالعه از درون گروه اجتماعی به شکل مشارکت

 Standard Deviation (SD) انحراف استاندارد

 Clinical measurement گیری آزمایشگاهیاندازه

 Anthropology شناسیانسان
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 Futures studies پژوهیآینده

 ب

 Reflexivity بازاندیشی

قل قول غیرمستقیم / نبازنویسی / پارافریزینگ / نقل به مضمون / نقل
 معنایی

Paraphrasing 

 Inappropriate Paraphrasing or Unacceptable بازنویسی نادرست و فریبکارانه
Paraphrasing 

 Text retrievers های تحلیل متن(رنامهبازیابی کننده متن )ب

 Context of Situation بافت موقعیتی

 Discussion بحث

 Group Discusion بحث گروهی

 Focus Group discussion بحث گروهی متمرکز 

 Overfitting ازحد برازش بیش

 Constructivism گرایی/ تفسیری )نوعی پارادایم پژوهشی(برساخت

 Strategic plan هبردیبرنامه را

 Operational Plan برنامه عملیاتی 

 Bricolage بریکالژ

 SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) افزار آماری(بسته آماری برای علوم اجتماعی )نرم

 Statistics packges افزار آماری های نرمبسته

 Dimension بعد )اجزای مفهوم در تعریف نظری(

  Dimensionality بعدپذیری

 Problem Statement بیان مسئله

  Subjective- Inter/ Intersubjective االذهانی بین

 پ

 Multiple responses های چندگانه یا سؤاالت چند پاسخیپاسخ

 Reliability پایایی/ قابلیت اعتماد

 Composite reliability پایایی مرکب

 Equivalence reliability زیارپایایی هم

 Database پایگاه داده یا بانک اطالعات

 Patent پتنت

 Phenomenology پدیدارشناختی 

 Questionnaire پرسشنامه

 Contingency questions های وابستگیپرسش

 List question پرسش فهرستی یا مهندسی

 E-Project پروژه الکترونیکی

 Research پژوهش یا تحقیق

 Social research پژوهش اجتماعی

  Evaluation research پژوهش ارزشیابی یا برآوردی

 Laboratory research پژوهش آزمایشگاهی



 

 

 ۴۸۴ مرجع پژوهش

 Exprimental research پژوهش آزمایشی یا تجربی

 Original Research پژوهش اصلی 

 Exploratory Research پژوهش اکتشافی

 Prospective or future oriented research نگر پژوهش آینده

 Tense Orientation research پژوهش بر اساس زمان

 Evaluation Research پژوهش برآوردی یا ارزیابی

 Fundamental research پژوهش بنیادی 

 Basic research پژوهش بنیادی

 Panel research / Panel study پژوهش پنلی

 Predictive Research پژوهش پیشگویانه

 Follow up study پژوهش پیگیری

 Survey research پژوهش پیمایشی

 Historical research پژوهش تاریخی

  Empirical research پژوهش تجربی

 Development research ای پژوهش توسعه

 Descriptive Research پژوهش توصیفی

 Present oriented research پژوهش حال محور )تأکید بر زمان حال(

 Academic Research پژوهش دانشگاهی

 Cohort study ایپژوهش دسته

 Narrative research پژوهش روایتی 

 Semi-longitudinal research پژوهش شبه طولی 

  Longitudinal research پژوهش طولی 

 Rationalism research پژوهش عقلی یا خردگرایانه

 Operational Research یاتی پژوهش عمل

 Practical research پژوهش کاربردی

 Applied research پژوهش کاربردی

 Quantitative research  کمّیپژوهش 

 Qualitative research پژوهش کیفی 

 Past oriented research نگرپژوهش گذشته

  Principal Investigator (PI) پژوهشگر اصلی 

 Pure research پژوهش محض

 Observation research ایپژوهش مشاهده

 Cross-sectional research پژوهش مقطعی

 Case study پژوهش موردی/ مطالعه موردی

 Field study پژوهش میدانی

 Research and Development پژوهش و توسعه 

 Post psitivism گراییپسااثبات

 Post Modernism پست مدرنیسم

 Ex post facto پس رویدادی 
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 Back Casting نگریپس

 Transcribing های کالمی و متنی )در پژوهش کیفی(سازی دادهپیاده

 Implication پیامد )حاصل از یافته پژوهش(

 Recommendations هاپیشنهادها / توصیه

 Pre experimental پیش آزمایشی یا شبه آزمایشی  

 Survey پیمایشی 

 ت

 Histography نگاری )نام دیگر پژوهش تاریخی(تاریخ

 Historyical تاریخی

 Double Hermeneutics تأویل مضاعف

 Corroboration تأیید )بیان یکسان چند منبع نسبت به یک واقعه تاریخی(

 Explanatory Research تبیینی/ توجیهی

 Sequential explanatory و بعد کیفی( کمّیتبیینی متوالی )روش ترکیبی اول 

 Empiricism )معرفت حاصل از تجربه محض(  گراییتجربه

 Partial aggregation تجمع جزئی

 Total aggregation تجمع کلی

 Operations Research (OR) تحقیق در عملیات 

 Urban Operations Research تحقیق در عملیات شهری

 Citation analysis سنجی(تحلیل استنادی )روش کتاب

 Residual analysis (RS) تحلیل باقیمانده

 Drivers Analysis هاها/ واکاوی پیشرانتحلیل پیشران

 Discriminal analysis تحلیل تشخیصی یا تحلیل تمییزی

 Thematic analysis تحلیل تماتیک )تحلیل مضمونی( 

 Multitrait- multimethod analyzing چند روشی -ایچندخصیصه تحلیل

 Cluster analysis ای تحلیل خوشه

 Trend Analysis تحلیل روند

 Exploratory factor analysis (EFA) تحلیل عامل اکتشافی

 Confirmatory factor analysis تحلیل عامل تأییدی

 Factor Analysis تحلیل عاملی 

 Discourse analysis تحلیل گفتمان

 Critical Discourse Analysis قادیتحلیل گفتمان انت

 Content analysis تحلیل محتوا

 Path Analysis تحلیل مسیر

 Multi Sample Analysis ای های چندنمونهتحلیل

 ANOVA تحلیل واریانس تک متغیره

 Strategy formation تدوین فرضیه

 Chronology ترتیب زمانی 

 Time-Series ترتیب زمانی 

 Thurstone  ترستون



 

 

 ۴۲۱ مرجع پژوهش

 Data Integration هاترکیب داده

 Faciliator )در روش گروه متمرکز(  کنندهتسهیل

 Funnel Metaphor تشبیه قیف

  Mediator / میانجی  کنندهتعدیل

 Inferential Generalization تعمیم استنباطی

 Analytical Generalization تعمیم تحلیلی

 Natural Generalization تعمیم طبیعی 

 Theoretical Generalization تعمیم نظری

 Data Transformation هاتغییر شکل داده

 Interpretation گیری(تفسیر )فعالیتی برای بحث و نتیجه

 Interpretation of Interpretations تفسیر تفسیرها

 Unidimensionality بعدی بودنتک

 Story completion های کیفی(آوری دادهتکمیل داستان )روشی برای جمع

 Monography نگاری )مونوگرافی(تک

 Theme تم/ موضوع

 Census تمام شمار / سرشماری 

 Labor of Laziness نویسی(کاری )در مقالهتنبل

 Statistical power توان آماری

 Explanatory Research توجیهی / تبیینی

 Detailed Descriptions توصیفات دقیق

 ث

 Archival Records های آرشیوی )در روش غیر واکنشی(های آرشیوی یا دادهثبت

 Written Public Records های همگانی مکتوبثبت

 Written Private Records های خصوصی مکتوبثبت

 ج

 Sociometry سنجی/ گروه سنجیجامعه

 Table جدول

 Crowdsourcing سپاریجمع

 Demographic شناختیجمعیت

 Perfect Crime نویسی و پژوهش(جنایت کامل )در مقاله

 چ

 Scratch Notes نویس چرک

 Visioning انداز سازیچشم

 Domination چیره شدن 

 Abstract چکیده 

 Long abstract چکیده بلند

 Mix methods روش( 7چند روش پژوهشی )استفاده از بیش از 

 Skewness چولگی
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 ح

 Sample Size حجم نمونه

 خ
 The 6C's family ها )در کدگذاری گلیزری(خانواده شش سی

 Process family خانواده فرایند )در کدگذاری گلیزری(

 Cultural family خانواده فرهنگی )درکدگذاری گلیزری(

 Type family خانواده نوع )درکدگذاری گلیزری(

 Standard error یارخطای استاندارد/ خطای مع

 Model Summary خالصه مدل

 Self-Plagiarism خود سرقتی

 Self contained خودشمول

 Self Report خود گزارشی

 Chi-square خی دو/ مجذور خی/ کای اسکوئر

 د
 Data Mining کاوی داده

 Range دامنه تغییرات

 Knowledge Stock دانش اندوخته شده )ذخیره معرفتی( 

 Encyclopedia المعارفدانشنامه یا دائره

 Reviewer داور، مرورگر، ارزیاب

 Single blind review داوری مقاله با مخفی بودن نام داور برای نویسنده

 Double blind review داوری مقاله با مخفی بودن اسم داور برای نویسنده و برعکس

 Systematic review مندداوری و ارزیابی نظام

 Peer reviewe داوری همتا )داوری علمی و دقیق مقاالت علمی(

 Maximum likelihood (ML) درستنمایی بیشینه

 Internet gateways های اطالعاتی دروازه

 Unpublished manuscript نوشته منتشرنشدهدست

 Analytic categories های تحلیلی دسته

 Main concern دغدغه اصلی 

 Parallel or alternate forms method رم موازی )همتا( یا جایگزین  دو ف

 Split-half questionnaire دونیمه کردن پرسشنامه

 Horizon Scanning بانی آیندهدیده

 ذ

 Essence ذات

 Subjective ذهنی

 ر

 Standardised solution (SC) حل استانداردشدهراه

 Curve estimation رگرسیون برآورد منحنی 

 Ordinal Regression ای(رگرسیون ترتیبی )رتبه



 

 

 ۴۲۲ مرجع پژوهش

 Logestic Regression رگرسیون لجستیک

 Emergence رهیافت ظاهر شونده )در گراندد تئوری(

 Validity روایی / اعتبار

 Disciminant validity روایی افتراقی

 Pridictive validity بینروایی پیش

 Discriminant validity روایی تشخیصی

 Nomological validity روایی قانونی

 Concurrent validity زمانروایی هم

 Convergent validity روایی همگرا

 Investigative Journalism نگاری جستجوگرانهروزنامه

 Complete Collection روش انتخاب کل مجموعه 

 Estimation technique روش برآورد

 Member Checking ی اعضاروش بررس

 Feminism Research Method روش پژوهش فمنیسم

 Q-Method Research روش پژوهش کیو

 Supplementary Source روش پژوهش مکمل

 Asymptotically distribution-free method (ADF) روش توزیع آزاد مجانبی

 Sociometric method سنجی روش جامعه

 Delphi method روش دلفی

 Methodology شناسیروش

 Q method روش کیو

 Nominal Group Technique (NGT) روش گروه اسمی

 Triangulation بندی روش مثلث

 Model base procedure روش مدل پایه

 Modeling Method سازیروش مدل

 Trend research / Trend study روند پژوهی

 Photocopy  رونویسی 

 Constructivist کرد ساختارگرایانهروی

 Critical Realism رئالیسم انتقادی

 Root mean squared error of approximation (RMSEA) ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد

 ز

 Syntax language زبان تشریح نحو 

 Co-Text زمینه متن

 Sub-model زیرمدل

 ژ

 Probing ژرفکاوی

 س
 Human Construction نسانی ساخت ا
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 Conceptual Network Builders افزارهای تحلیل داده کیفی(سازنده شبکه مفهومی )در نرم

 Construct سازه / ساختار

 Constructist گرا/ ساختارگرا )در گراندد تئوری(سازه

 Higher order construct سازه با مرتبه باال

 Census سرشماری / تمام شمار 

 Level of abstraction سطح تجرید

 Scenario سناریوسازی/ سناریو پردازی

 Accretion Measures های افزایشی )در روش پژوهش متمرکز(سنجه

 Erosion Measures های فرسایشی )در روش پژوهش متمرکز(سنجه

 Testing Question سؤال آزمونی )در روش گروه متمرکز(

 Main Research Question روش گروه متمرکز( سؤال اصلی پژوهش )در

 Transitional Question )در روش گروه متمرکز( سؤال انتقالی

 Open Question سؤال باز )در روش گروه متمرکز(

 Review Question سؤال برای مطالعه مروری )عنوان(

 Interactive Questions سؤاالت تعاملی

 Biographical Questions ایسؤاالت زندگینامه

 Organizational Questions سؤاالت سازمانی

 Ending Question سؤال پایانی )در روش گروه متمرکز(

 Leading Question سؤال راهنما )در روش گروه متمرکز(

 Key Question سؤال کلیدی )در روش گروه متمرکز(

 Preliminary Question سؤال مقدماتی )در روش گروه متمرکز(

 Steering Question سؤال هدایتی )در روش گروه متمرکز(

 ش

 Modification indices شاخص اصالح

 Expected Cross Validation Index (ECVI) شاخص اعتبارسنجی متقابل مورد انتظار

 Camprative fit index (CFI) شاخص برازش تطبیقی

 Parsimonious Normal Fit Index (PNFI) شاخص برازش مقتصد هنجار شده

 Non-normed fit index (NNFI) شاخص برازش هنجار نشده

 Kaser Meyer Olkin (KMO) شاخص کی ام اُ 

 Goodness of fit index (GFI) شاخص نیکویی برازش

 Adjusted goodness of fit index (AGFA) شدهشاخص نیکویی برازش اصالح

 Absolute fit indices های برازش مطلقشاخص

 Variability های پراکندگیشاخص

 Modification indexes های تعدیل )اصالح(شاخص

 Thematic Network شبکه مضامین

 Open Researcher and Contributor ID (ORCID) شناسه پژوهشگران و محققان آزاد )ارکید(

 Physical Trace Evidence شواهد آثار مادی

  Empirical evidence شواهد تجربی

 Oral evidence شواهد زبانی یا شفاهی / مستند شفاهی 



 

 

 ۴۲۸ مرجع پژوهش

 ص

 Expert نظر/ خبرهصاحب

 Spreadsheet افزارهای آماری(صفحه گسترده )یا شطرنجی در نرم

 ض

 Coefficient ضریب

 Counter Method ضد روش )تأکید بر روش کیفی(

 ط

 Categorizing بندی بندی / مقولهطبقه

 Naturalism گرا )تأکید بر روش کیفی(طبیعت

 Naturalistic Inquiry گرا پژوهش طبیعت

 Exprimental designs های آزمایشی یا تجربیطرح

  Pre-exprimental desigins های پیش آزمایشی طرح

 Semi- experimental designs های نیمه آزمایشی طرح

 ظ

  

 ع
 Total disaggregation عدم تجمع کلی 

 Rationalism گرایی )معرفت حاصل از عقل و تحلیل(عقل

 Rigorous Science علم دقیق

 Causal-comparative ای  علی مقایسه

 Against Method علیه روش )اشاره به روش کیفی(

 Title عنوان تحقیق

 Objectivity عینیت 

 غ

 Data Immersion ها ور شدن در دادهغوطه

 Immersion )در داده یا اطالعات(  وریغوطه

 Non-experimental غیرآزمایشی

 ف
 Meta analysis فرا تحلیل

  Meta synthesis فراترکیب

 Analytical Hierarchy Process (AHP) فرایند تحلیل سلسله مراتبی 

 Hypothesis فرضیه

 Priori hypothesis فرضیه اولیه

 Two-tailed Hypothesis فرضیه دو دامنه 

 Directional Hypothesis دار فرضیه جهت

 Null Hypothesis فرضیه صفر

 One-tailed Hypothesis فرضیه یک دامنه 

 ق
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 Credibility قابلیت اعتبار

 Ethnography نگاری قوم

 ک
 Fieldwork کار میدانی 

 Data Reduction هاکاهش یا تقلیل داده

 Chi-square / خی دو/ مجذور خی کای اسکوئر

 Research librarian کتابدار پژوهشی

 Selective coding کدگذاری انتخابی

 Open coding کدگذاری باز 

 Substantive coding کدگذاری حقیقی 

 Axial coding کدگذاری محوری

 Theoretical coding کدگذاری نظری 

 Code and retrieve ی تحلیل داده کیفی(افزارهاکدگذاری و بازیابی )در نرم

 Knowledge Discovery From Data (KDD) ها کشف دانش از داده

 Kurtosis کشیدگی 

 Holistic گرایانهکل

 Quantizing/ Quantification سازی کمّی

 Weighted Least Square (WLS) ترین مجذورات وزن دهی شدهکوچک

 Qualitizing کیفی سازی

 گ

 Grounded Theory ای گراندد تئوری/ تئوری داده بنیاد/ تئوری زمینه

 Reflexive Grounded Theory گراندد تئوری انعکاسی

 Situational Grounded Theory گراندد تئوری موقعیتی 

 Informed Grounded Theory گراندد تئوری مطلع

 Nominal Group گروه اسمی

 Sociometry گروه سنجی

 Focus Group گروه متمرکز / گروه کانونی

 Sociogram نما گروه

 Proposition «گزاره بیانگر روابط بین چندسازه

 Fact Sheet برگگزاره برگ/ تک

 Reasoning گواه آوری/ استدالل آوری 

 Item گویه 

 ل

های بخشی از داده کمّیهای زمان )روش ترکیبی که دادهای همالنه
 برعکس است( کیفی یا

Concurrent embedded  

 Lisrel (Linear Structural Relationships) افزار آمارینرم -لیزرل )روابط ساختارمند خطی(

 Likert scale مقیاس لیکرت

 م



 

 

 ۴۲۶ مرجع پژوهش

 External Factor Evaluation Matrix (EFE) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 

 Internal Factor Evaluation(IFE) Matrix ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

 Strategic Position and Action ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک
Evaluation(SPACE)Matrix 

 Internal- External (IE) Matrix زمان عوامل داخلی و خارجیماتریس ارزیابی هم

 General Strategy Mtrix (GSM) ماتریس استراتژی اصلی

 Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) کمّیریزی استراتژیک یس برنامهماتر

 Threats-Opportunities-Weakness- Strenghts(TOWS) ها، نقاط ضعف و نقاط قوتماتریس تهدیدها، فرصت
Matrix 

 Covariance matrix ماتریس کوواریانس

 Sociomatrix ماتریس گروه 

 Boston Consulting Group (BCG) Matrix ران بستنماتریس گروه مشاو

 Thematic Matrix ماتریس مضامین

 Variance- covariance matrix کوواریانس-ماتریننس واریانس

 Input matrix ماتریس ورودی 

 Correlation matrix ماتریس همبستگی

 Variable متغیر

 Manifest Variable متغیر آشکار

 Exogenous Variable ازمتغیر برون

 Predictor variable بین متغیر پیش

 Moderator variable کننده متغیر تعدیل

 Endogenous Variable زامتغیر درون

 Control variable متغیر کنترل

 Intervening variable گر )مزاحم(متغیر مداخله

 Extraneus variable گر( متغیر مزاحم )مداخله

 Independent variable ر مستقلمتغی

 Latent Variable متغیر مکنون یا پنهان

 Criterion variable متغیر مالک 

 Mediating Variable / Mediator Variable متغیر میانجی 

 Dependent variable متغیر وابسته 

 Variables Entered/Removed افزار(شده )در نرممتغیرهای وارد و حذف

 Triangulation لث سازی )ارزیابی چندجانبه در روش کیفی(مث

 Limitations ها )در پژوهش(محدودیت

 Locate Studies ها(محل مربوط به مطالعات )مانند پایگاه داده

 Masurement Model گیریمدل اندازه

 Rival model مدل رقیب

 Modelling سازیمدل

  Econometric Modelling سازی اقتصادسنجیمدل

 Structural Model مدل ساختاری

 SEM (Structural Equisition Modeling) سازی معادله ساختاریمدل
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 Text base managers افزارهای مدیریت کننده متن(مدیریت متن )نرم

 Reviewer مرورگر، داور، ارزیاب

 Literature review مرور و ارزیابی ادبیات پیشینه پژوهش

 Oral evidence ند شفاهی / شواهد زبانی یا شفاهی مست

 Observation مشاهده 

 Cover or Nonreactive Observation های پنهان و غیرواکنشیمشاهده

 Non participant observer کننده غیر مشارکتی مشاهده

 problems Convergence مشکالت همگرایی

 Interview مصاحبه

 Pedagogical Interview مصاحبه آموزشی

 Confrontional Interview مصاحبه تهاجمی

 Unstructured Interview مصاحبه ساختارنیافته

 Structured Interview مصاحبه ساختاریافته 

 Depth Interview عمیق مصاحبه

 Ethnographic Interview نگارانهمصاحبه مردم

 Collaborative/ Interactive Interviews های مشارکتی/ تعاملیمصاحبه

 Artifacts مصنوعات )مربوط به روش غیرواکنشی(

 Multi Method Study مطالعه چند روشی

 Case study مطالعه موردی/ پژوهش موردی

 Epistomology شناسیمعرفت

 Criterion معیار

 Akaik’s Information Criterion (AIC) معیار اطالعات آکیاک

 Credibility criterion بار )در روش کیفی(معیار اعت

 Confirmability معیار تأیید پذیری )در روش کیفی(

 Dependability اعتماد بودن )در روش کیفی( معیار قابل

 Transferability انتقال بودن )در روش کیفی(معیار قابل

 Inclusion Criteria معیار ورود

 Sensitizing Concepts مفاهیم حساس

 Concept مفهوم

 Coneptualization سازیمفهوم

 Research article مقاله پژوهشی

 Research article مقاله پژوهشی

  Original Research شده توسط پژوهشگر(آوریهای جمعمقاله پژوهشی اصیل )با داده

 Full paper ها(مقاله کامل )در همایش

 Review article مقاله مروری

 Article for press اله مطبوعاتیمق

 Potluck Paper مقاله معجون

 Position Paper گیری/ نقد و تحلیل درباره یک مسئلهمقاله موضع

 Data Comparison هامقایسه داده



 

 

 ۴۲۴ مرجع پژوهش

 Categorizing بندیبندی / طبقهمقوله

 Nominal measurement مقیاس اسمی 

 Semantic differential scale مقیاس افتراق معنایی یا ازگود 

 Bogardos scale مقیاس بورگاردوس )فاصله اجتماعی(

 Cummulative Scale مقیاس تراکمی

 Thurstone scale مقیاس ترستون 

 Rank question scale بندیمقیاس تعیین اولویت یا رتبه

 Ordinal measurement ای یا ترتیبیمقیاس رتبه

 Interval measurement ای مقیاس فاصله

 Gutman or Cummulative scale مقیاس گاتمن یا تراکمی

 Ratio measurement مقیاس نسبی

 Primary Sources منابع اولیه

 Secondary Sources منابع ثانویه

 First hand Sources اولمنابع دست

 Second Hand Sources دوممنابع دست

 Published sources منابع منتشرشده 

 Confirming and Disconfirming Cases موارد تأیید و رد کننده

 Case موردمطالعه

 Component مؤلفه )در تعریف نظری، اجزای یک مفهوم(

 Mean میانگین

 Average Squared Multiple Colleration (ASMC) های چندگانه میانگین مجذور همبستگی

 Median میانه

 ن

 Predatory Publishers ناشران یغماگر

 Noming گذاری کردن نام

 Cover letter نامه همراه یا صفحه رویی )در پرسشنامه یا مقاله(

 Results نتایج

 Netnography نتنوگرافی

 Qualitative data analysis software (QDAS) های کیفیافزارهای تحلیل دادهنرم

 Semiotics شناسینشانه

 Hijacked Journals نشریات جعلی 

 Fake Journals نشریات قالبی یا تقلبی 

 Scholarly Journal نشریه پژوهشی یا علمی 

 Predatory Journals نشریه یغماگر

 Theory Testing نظریه آزمایی

 Theory Builders افزارهای تحلیل داده کیفی(ساز )از نرمنظریه

 Theory Building/ Construction پردازیسازی، نظریهنظریه

 Crisis Points نقاط بحران

 Critiquing نقد
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 External Criticism )روش ارزیابی منابع در پژوهش تاریخی(  نقد بیرونی یا خارجی

 Internal Criticism نقد درونی یا داخلی )روش ارزیابی منابع در پژوهش تاریخی(

 Book review نقد کتاب 

 Output map افزارهای آماری(منقشه خروجی )در نر

 Road map نقشه راه

 Too-Perfect Paraphrase قول ناقصنقل

 Mode نما

 Data Display هانمایش داده

 Chart نمودار

 Pictograph نمودار تصویری / پیکتوگراف

 Polygon chart نمودار چندضلعی 

 Line gragh نمودار خطی

 Pie chart or Circle or sector chart ای یا پای سیبنمودار دایره

 Organizational chart نمودار سازمانی

  Scree plot ریزهنمودار سنگ

 Path diagram نمودار مسیر

 Bar chart ای نمودار میله

 Scatter plot ای یا پراکندگی نمودار نقطه

 Histogram نمودار هیستوگرام یا ستونی 

 Statistical sample نمونه آماری 

  Resampling گیری مجدد / نمونه سازی مجددنمونه

 Sampling گیرینمونه

 Probablity Sampling گیری احتمالینمونه

 Comfortable Sampling گیری آساننمونه

 Extreme or Deviant Case Sampling گیری از موارد مرزی یا انتهایینمونه

 Reputational Case Sampling شده یا شناخته گیری از موارد معروفنمونه

 Sampling Politically Important Cases گیری از موارد مهم سیاسینمونه

 Critical Case Sampling گیری از موارد ویژهنمونه

 Typical Case Sampling گیری انتخاب موارد بارزنمونه

 Intensity Sampling گیری با باالترین قدرتنمونه

 Maximum Variation Sampling گیری با حداکثر اختالفنمونه

 Captive Sampling گیری حبسینمونه

 Volunteer Sampling گیری داوطلبانهنمونه

 Quotas Sampling ایگیری سهمیهنمونه

 Nonprobability Sampling گیری غیراحتمالینمونه

 Opportunistic Sampling طلبانهگیری فرصتنمونه

 Snowball Sampling گیری گلوله برفینمونه

 Sampling Special or Uniqe Cases گیری موارد خاص یا یگانهنمونه

 Sequential Sampling گیری متوالینمونه



 

 

 ۴۵۱ مرجع پژوهش

 Theoritical Sampling گیری نظرینمونه

 Stratification ای گیری طبقهنمونه

 Revelatory Case Sampling ایگیری مکاشفهنمونه

 Purposive sampling گیری هدفمند نمونه

 Homogeneous Sampling گیری همگوننمونه

 Ghost Writer نویسنده شبه یا پنهان 

 Goodness of fit نیکویی برازش

 Quasi experimental نیمه آزمایشی

 و

 Hermeneutic unit (HU) واحد هرمنوتیک 

 Former mediate واسطه اولیه

 Drivers Analysis هاها / تحلیل پیشرانواکاوی پیشران

 Webnography وبنوگرافی

 ه

  Hermeneutic هرمنوتیک 

 Ontology شناسیهستی

 Moderator کننده )در روش گروه متمرکز(هماهنگ

 Correlation همبستگی  

 Data Correlation هاهمبستگی داده

 Colinearity هم خطی

 Internal consistency مسانی درونی ه

 Concurrent triangulation و کیفی( کمّیزمان آوری همزمان )روش ترکیبی جمعهمسوسازی هم

 ی

 Note یادداشت

 Analytic Notes های تحلیلییادداشت

 Filed Notes های میدانییادداشت
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 .767-714(:58)75انسانی. 

 های پژوهش در علوم تربیتی. تهران: سمت. (. روش7981نژاد، غالمرضا )خوی .11

هش شناسی پژوز کتاب روشهای ترکیبی در مطالعات سازمان و مدیریت. )فصل هشتم ا(. استراتژی پژوهش7932فرد، حسن. )دانایی .18
 کیفی در مدیریت: رویکردی جامع(. انتشارات صفار. چاپ دوم.

 ها. تهران: انتشارات سمت.شناسیپردازی: مبانی و روش(. نظریه7983فرد، حسن )دانایی .13

 تشارات صفار. شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکرد جامع. تهران: ان(. روش7989فرد، حسن و الوانی، سید مهدی )دانایی .81

در مدیریت: رویکردی جامع. انتشارات اشراقی.  کمّیشناسی پژوهش ( روش7986فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی و آذر، عادل )دانایی .87
 تهران. 

https://www.parsmodir.com/thesis/ahp-education.php
https://www.parsmodir.com/thesis/anp2.php
https://parsmodir.com/mcdm/ism.php
http://www.iranstrategyacademy.com/


  

 

 

 منابع ۴۵۵

س
 نشر: تهران. جامع رویکردی: مدیریت در کیفی پژوهش شناسی روش(. 7934) عادل آذر، مهدی و سید الوانی، حسین؛ فرد،دانایی .82

 .صفار

، بنیاد. اندیشه مدیریت راهبردیدادهپردازی های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه(. استراتژی7986فرد، حسن و امامی، سید مجتبی )دانایی .89
7(2 :)31-63. 

(. استراتژی نظریه داده بنیاد در مطالعات سازمان و مدیریت. )فصل چهارم از کتاب 7932فرد، حسن؛ امامی، سید مجتبی )دانایی .84
 شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع(. انتشارات صفار. چاپ دوم.شرو

  از نشانی: 77/77/7931شناسی. بازیابی به تاریخ تا(. نشانهدانشگاه صداوسیما )بی .50

http://www.iribu.ac.ir/files/uni/neshaneshenasi.pdf  
نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری دانشگاه پیام نور. تاریخ نامه نگارش پایان(. شیوه7935دفتر تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور ) .58

 از نشانی: 71/1/7931بازیابی 

  http://www.pnu.ac.ir/portal/home/?519587/   
از  71/1/7931در تاریخ  (. بازیابیPh.Dنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی)(. آیین7934دفتر تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور ) .81

 نشانی:

http://www.pnu.ac.ir/portal/file/?1110822/DownloadHandler.pdf  
(. دستورالعمل پذیرش نمرات زبان عمومی دانشجویان دوره دکترای تخصصی 7939دفتر تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور ) .88

 از نشانی:  71/1/7931در تاریخ  (. بازیابی71/72/39دانشگاه پیام نور )مورخ 

http://www.pnu.ac.ir/portal/home/?519587         
 (. مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد. 7914دالور، علی ) .83

 شناسی و علوم تربیتی. تهران: رشد.(. روش تحقیق در روان7915دالور، علی ) .31

 نشر نی.  (. پیمایش در تحقیقات اجتماعی. تهران:7934دِواس، دی. ای ) .37

افزارهای (. مروری بر پژوهش کیفی و نرم7937نژادی، علی )زاده اسفنجانی، حافظ محمد و ولیدوالنی، عباس؛ حریری، نجال؛ حسن .32
 . 31-11، صص 41،  شماره 75، دوره  7937های کیفی. نشریه  مدیریت سالمت: بهار تحلیل داده

های فرهنگی. پژوهش (. تهران: دفتر7913ه: علی پارساییان و سیدمحمداعرابی)(. مدیریت استراتژیک. ترجم7333) دیوید، فرد آر. .39
 .7931چاپ نوزدهم: 

 شگاهدان. دکتری رساله. پیچیدگی علم از برگرفته ابزارهای و مفاهیم اساس بر نگرپیش سیستمی طراحی(. 7936) علی ذاکری، .34
 تهران. 

 و دانشگاه انتشارات: تهران. سازها شگفتی با مواجهه برای جدید ردیرویک طراحی: نگرپیش هایسامانه(. 7938) علی ذاکری، .35
 .راهبردی تحقیقات و ملی دفاع عالی پژوهشگاه

 ، از نشانی: 91/8/31(. پارافریز چیست؟. بازیابی در تاریخ 7936زاده عصارها، امیرحسین)رجب .36

 http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=58  
(. تجارب و کارکردهای مطلوب دانشگاه علوم پزشکی 7937تیغ، عزیزاله )زهی، سودابه؛ کیخا، شهناز و جهانرخشانی، فاطمه؛ هاشم .31

دان، دفتر آموزش بهداشت و ارتقای سالمت زاهدان در اجرای برنامه اقدام پژوهی در نظام سالمت. مرکز تحقیقات ارتقای سالمت زاه
 از نشانی:  7931/ 28/77وزارت بهداشت. بازیابی در تاریخ 

https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?id=1119  

کار )راهنمای پژوهش و گاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک(: پژوهشتا(. پژوهش روایتی. پژوهشرسولی، بهروز )بی .38
   از نشانی: 24/7/38پژوهشگران(. بازیابی در تاریخ 

 https://research.irandoc.ac.ir/?cat=9&subcat=4&id=163&catTitle  
  https://rch.ac.ir/partition/Details/5از نشانی  27/3/7933تا(. بخش مدخل. بازیابی در تاریخ دانشنامه جهان اسالم )بی .33

http://www.iribu.ac.ir/files/uni/neshaneshenasi.pdf
http://www.pnu.ac.ir/portal/home/?519587/
http://www.pnu.ac.ir/portal/file/?1110822/DownloadHandler.pdf
http://www.pnu.ac.ir/portal/home/?519587
http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=58
http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=58
https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?id=1169
https://research.irandoc.ac.ir/?cat=9&subcat=4&id=163&catTitle
https://research.irandoc.ac.ir/?cat=9&subcat=4&id=163&catTitle
https://rch.ac.ir/partition/Details/5


 

 

 ۴۵۶ مرجع پژوهش

 هران: جهاد دانشگاهی. . تPLSافزار سازی معادالت ساختاری با نرم(. مدل7932داوری، علی و رضازاده، آرش ) .711

گیری در (. نمونه7937اکبر؛ صلصالی، مهوش؛ خوشدل، علیرضا؛ سلیمانی، محمدعلی؛ بهرامی، نسیم)دوست، علیرنجبر، هادی؛ حق .717
تش جمهوری اسالمی ایران. پاییز، سال دهم، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ار-های کیفی: راهنمایی برای شروع. مجله علمیپژوهش
  .251-298، ص: 9شماره 

 المعارف علوم اجتماعی. تهران: انتشارات کیهان. (. دائره7911ساروخانی، باقر ) .712

 (. روش تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: انتشارات سمت.   7981ساعی، علی ) .719

 از نشانی: 28/9/7933ی ایرانداک. بازیابی در تاریخ تا(. سؤاالت متداول. تارنماسامانه پیشینه پژوهش )بی .714

 https://pishineh.irandoc.ac.ir/Home/FAQ  

 از نشانی:  7/4/7933تا(. راهنمای عضویت. تارنمای ایرانداک. بازیابی در تاریخ سامانه همانندجو )بی .100

https://tik.irandoc.ac.ir/Home/MembershipGuide  
 از نشانی:  7/4/7933تا(. درباره ما. تارنمای ایرانداک. بازیابی در تاریخ نامه، رساله و پیشنهاده )بیسامانه ملی ثبت پایان .716

https://sabt.irandoc.ac.ir/  
سازی معادالت ساختاری و چند سطحی. تهران: انتشارات (. تحلیل عاملی، مدل7937سبحانی فرد، یاسر؛ اخوان خرازیان، مریم) .711

  .دانشگاه امام صادق )ع(. چاپ اول

 شناسی کاربردی. تهران: انتشارات قصه. (. نشانه7989سجودی، فرزان ) .718

 گیری چندمعیاره فازی. تهران: سیمای دانش و آذر. (. تصمیم7939ایزد یار، صدیقه و حبیبی، آرش ) سرافرازی، اعظم؛ .713
ای: واسازی معنای متناقض مخاطب. (. ارزیابی انتقادی کتاب درسی تفکر و سواد رسانه7938سرافراز، حسین و امین، محسن ) .771

گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ماهنامه علمی، سال نوزدهم، شماره های علوم انسانی، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامهپژوهش
 .751-791دهم، 

(. روش کیفی در مطالعات اجتماعی با تأکید بر روش تحلیل گفتمان و تحلیل 7981سرایی، حسن؛ فتحی، سروش و زارع، زهرا ) .777
 . 716 – 89. 9شماره   -گفتمان انتقادی. سال دوم 

 (. 7931) 22های تحقیق در علوم رفتاری. تهران، انتشارات آگه، چاپ (. روش7916باس، حجازی الهه )سرمد زهره، بازرگان ع .772

 . تهران: مؤسسه کیهان.273(. گفتمان در اندیشه فوکو. کیهان فرهنگی. ش 7989سلیمی، اصغر ) .779

، 71، شماره 9سان ایرانی(. زمستان، دوره (. مروری بر مبانی فراتحلیل. نشریه روانشناسی تحولی )روانشنا7985سهرابی فرد، نسرین ) .774
 .717-763صص: صص: 

 وپرورش. انتشارات گیالن. پژوهی در آموزش(. راهنمای اقدام7981اله )الهی، وجهسیف .775

ها بر اساس نظریه داده بنیاد. دو آموختگان دانشگاههای اشتغال پذیری دانش(. شناسایی قابلیت7934شرفی، محمد؛ عباسپور، عباس ) .776
 .48-99، ص 7934آفرینی، سال سوم، شماره هفتم، بهار و تابستان فصلنامه نوآوری و ارزش

تا(. تاریخ شفاهی چیست؟ مترجم: علی فتحعلی آشتیانی. برگرفته از تارنمای تاریخ شفاهی ایران در مرکز مطالعات شوپس، لیندا )بی .771
 از نشانی:   78/1/31و تحقیقات فرهنگ و ادب پایداری. بازیابی در تاریخ 

  http://www.oral-history.ir/?page=post&id=2352  
سازی در علوم اجتماعی. ترجمه: محمد عبدالهی. (. نظریه7981شومیکر، پامالجی؛ تانکارد، جیمزویلیام و السورسا، دومنیک ال ) .778

 شناسان.معهتهران: انتشارات جا

 های آن در مهندسی صنایع و مدیریت. تهران: انتشارات گسترش علوم پایه.های فازی و کاربردمجموعه (. نظریه7985شوندی، ح. ) .773

  واحد اسالمی آزاد دانشگاه دکتری رساله. ایران تربیتی ورزش توسعه استراتژیک نگاریآینده(. 7933) جواد شوری،کوه شهولی .721
 .مبارکه

 از نشانی:  28/77/7931سایت تبیان. بازیابی در تاریخ پژوهی چیست؟ برگرفته از وب(. اقدام7934، نسرین )صادقی .727

https://pishineh.irandoc.ac.ir/Home/FAQ
https://pishineh.irandoc.ac.ir/Home/FAQ
https://tik.irandoc.ac.ir/Home/MembershipGuide
https://sabt.irandoc.ac.ir/
http://www.oral-history.ir/?page=post&id=2352
http://www.oral-history.ir/?page=post&id=2352
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س
https://article.tebyan.net/  

آموزی سایت تبیان. بازیابی در های دانشپژوهی. بخش پژوهشپژوهی و اقدامهای درسها و تفاوت(. شباهت7932صادقی، نسرین) .722
 از نشانی: 71/72/7931تاریخ 

  https://article.tebyan.net/241978 

: دهیم انجام زمینه سالمت در سیستماتیک مرور یک چگونه(. 7932) امیر آقا، حاجی پاکپور و هرمز نسب، سنایی محسن؛ صفاری، .729
 .67-57 ص. 7 شماره.  اول سال. سالمت ارتقای و بهداشت آموزش پژوهشی-علمی فصلنامه. توصیفی مرور کی

 از نشانی: 4/9/7933با مثال. بازیابی در تاریخ  ANPتا(. آموزش روش صنایع بیست )بی .724

  https://sanaye20.ir  
بندی ترجیحات خرید فازی در رتبه AHP و AHP (. مقایسه تطبیقی7931مبیز و صانعی، فرزاد )طالقانی، محمد؛ شاهرودی، کا .725

 .37-87خانگی(. مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن. سال نهم شماره، شماره اول، بهار، صص: )موردمطالعه: صنعت لوازم

 انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.های فازی. مشهد: مجموعه (. آشنایی با نظریه7918طاهری، س.م. ) .726

(. بررسی اثربخشی درمانی دیالکتیک بر اضطراب و نشخوار فکری 7938طاهری داغیان، علی؛ قاسمی مطلق، مهدی؛ مهدیان، حسین ) .721
 .215-264، ص 7نامه ، ویژه62بیماران افسرده. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. سال 

: 7931، پاییز و زمستان 6، شماره 9، دوره 4شناسی. نشریه اسالم و علوم اجتماعی. مقاله (. درآمدی بر نشانه7931پور، ابراهیم )عباس .728
 .798-713صص: 

 از نشانی:  91/8/31المللی اخالق نشر. بازیابی در تاریخ : کمیتة بینCOPE(.  7934عباسیان، زهره ) .723

  http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=23  
 از نشانی:  7/3/7931افزارهای تشخیص سرقت علمی. بازیابی در تاریخ (. نرم7934زاده عصارها، امیرحسین )عباسیان، زهره، و رجب .791

  http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=16  
 ، از نشانی:  7/3/7931(. گذری بر انواع سرقت علمی. بازیابی در تاریخ 7931عباسیان، زهره ) .797

 http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=74  
(. تلویزیون و توسعه ورزش همگانی: یک نظریه 7935عرب نرمی، بتول؛ گودرزی، محمود؛ سجادی، سیدنصراهلل و خبیری، محمد ) .792

 .71-98، صص 7935، بهمن و اسفند 41ها. مطالعات مدیریت ورزشی، شماره برخاسته از داده

 یما.س پژوهش و آموزش کل اداره سایت پژوهی.آینده مطالعات مرکز اینترنتی پایگاه هی.پژوآینده مفاهیم (.7939) سیدعلی زاده،عظیم .799
   http://www.tvr.ir/index.phpاز نشانی:   91/71/7933بازیابی 

-آینده مطلوب رویکرد در جستاری .(7935) اصغرپورعزت، علی و مرتضی کوکبی، غالمرضا؛ عراقی، فدایی محمدحسن؛ عظیمی، .794
، (78 پیاپی) 2  شماره0  8  اطالعات. دوره علم و کتابداری شناسی. مطالعاتدانش و اطالعات علم درحوزه اطالعات فناوری پژوهی
 .78 -7 صص

، صص: 18نامه، شماره (. کاربرد روش تحلیل گفتمان در علوم رفتاری. نشریه دانش7963عقیلی، سیدوحید و لطفی حقیقت امیر ) .795
 از نشانی: 78/71/31. بازیابی در تاریخ 763-734

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=148093  
عادالت ساختاری. فصلنامه مدیریت پرستاری. سال سوم، (. گزارش دهی نتایج مطالعات با کاربرد مدل یابی م7939علوی، موسی ) .796

 . بازیابی از نشانی:73-8دوره سوم شماره دوم، صص 

 http://ijnv.ir/article-1-208-fa.pdf  
 .شیآموز جزوه. ساده زبان به لیزرل آماری افزارنرم(. 7932) یحیی بابایی، علی .791

 از نشانی:  77/77/31(. گروه کانونی چیست؟ تارنمای راتین. بازیابی در تاریخ 7931علیزاده، سیدعلی ) .798

https://www.ratin.agency/blog/digital-marketing-articles/what-is-a-focus-group/  
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 ۴۵۴ مرجع پژوهش

 مطالعات مؤسسه: ناشر. سناریوها پایه بر ریزیبرنامه یا سناریونگاری(. 7981) امیر ناظمی، وحید و مطلق، وحیدی عزیز؛ علیزاده، .793
 .انرژی المللیبین

 نشانی از 71/3/7933 تاریخ در بازیابی. عاملی تحلیل در عوامل چرخش(. 7933) مسعود مردی،علی .741
https://cochrana.ir/blog/%DA%86%  /  

 (. تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران. 7981غضنفری، مهدی؛ علیزاده، سمیه و تیمورپور، بابک ) .747
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کتاب  گاننویسندسرپرست معرفی  علمی  ر  راستا وی  و 

 

 
را از تهران راهی ایالم و  دار متولد شد. شغل پدر، خانوادهاز پدری نظامی و مادری خانه 7951حمید قاسمی در سال 
و از دو رشته  کردمتمرکز  «ورزش و رسانه»حوزه خود را روی های تحصنیلی فعالیتاو بود.  سنپس کرمانشناه کرده

 «مدیریت رسانه در مقطع کارشناسی ارشد»و « علوم ورزشنی با گرایش مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری»
های مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی داشننت با ورود به دوره انواع ژورنالیسننم با سننوابقی که در. التحصننیل شنندفارغ

حمید قاسمی در چندین  .متمرکز شد «ژورنالیسنم پژوهشی»رویکرد روی دکترای علوم ورزشنی با گرایش مدیریت، 
با عناوین  هاییاو مدل عنوان پژوهشننگر برتر در سننطح مرکز دانشننگاهی و سننطح اسننتان تهران انتخاب شنند.دوره به

برای را بنام خود ثبت کرده اسننت. قاسننمی « سننواد ارتباطی»و « های ارتباطیمهارت»، «سننطح مطلوب در ارتباط»
ام در نخستین گاندازی کرد. های ورزشی را دانشگاه پیام نور راهنخسنتین بار دوره کارشنناسنی ارشند مدیریت رسانه

برای دانشنننجویان « نامهراهنمای پایان»کتابی با عنوان حناصنننل مطنالعنات خود دربناره روش پژوهش را در قالب 
تحصننیالت تکمیلی منتشننر سنناخت. در ادامه و با توجه به نیازهای دانشننجویان تحصننیالت تکمیلی رشننته مدیریت 

ر را منتشنن« روش تحقیق در مدیریت ورزشننی»کتابی با عنوان  ،از اعضننای علمی مرتبط تن چندورزشننی با همکاری 
تر در حوزه تحلیل محتوا و مطالعات اسنننتراتژیک های کاربردی و عمیقو با توجه به نیاز به آموزش کردنند. در ادامه

 منتشر نمود.  هاتخصصی را در این زمینه هاینگاشتتک
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دنبال ، به7931سال در عنوان رئیس مرکز تحصنیالت تکمیلی دانشنگاه پیام نور بهحمید قاسنمی پس از انتصناب      
های رینه خود، نسننبت به تهیه یک مجموعه جامع از روش پژوهش با حضننور اسنناتیدی از رشننتهتحقق آرزوی دی

دهای های مختلف درباره فرایننظرهای اساتید حاضر در یک رشته یا رشتهاختالف تجربه چالشمختلف گام برداشت. 
م جامع پژوهشنی توسننط ویژه در جلسنات دفاع باعث شنند تا ایده یک نظاهای پژوهش مختلف بهکاربردی در روش

یار در اخت ایسپارانهبا رویکرد جمع« مرجع پژوهش»با عنوان اسناتید مختلف در ذهن او شنکل بگیرد. طرح اولیه آن 
ای متنوع، هشدن توسط اساتید مختلف با رشته با اضافه، اصالح یا تکمیل گرفت. در هر محلهنظر قرار اساتید صاحب

ر د سال سهظرف مدت  پیش رفت که تا جائیمؤلفان جدید ارائه شد. این امر ویراسنت جدیدی از کتاب با حضنور 
های روش ترین کتابترین و کاربردیعنوان یکی از جامعمؤلف به 41و حضنننور هفدهم ویراسنننت  با 7411سنننال 

ند این رواو ازنظر . موردتوجه پژوهشننگران و دانشننجویان تحصننیالت تکمیلی قرار گرفتپژوهش به زبان فارسننی 
اتید و اسآوری نظرات اصالحی و تکمیلی یا سال تحصیلی با جمع نیمسالهای زمانی هر در بازهاصنالحی و تکمیلی 

امه او برن .خواهد شنندترین منبع روش پژوهش دنبال عنوان جامعتا رسننیدن به باالترین اجماع و پذیرش حداکثری به
اسننی، با برگزاری جلسننات مناظره علمی و آرای نظر درباره محورهای اسنناین اسننت که در صننورت وجود اختالف

ا ر مرجع پژوهش او تالش دارد تا نسنخه انگلیسی کتاب .شنودبندی و وارد مرجع پژوهش داوران، نتایج نهایی جمع
   فراهم کند. کتاب در این را المللی حوزه پژوهش اساتید بینو مشارکت منتشر و زمینه حضور 

 

 




