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 ________________________________________________________________ پیشگفتار

پژوهش  شناسیرشته خاص نسبت به روشهای علمی دانشگاهی و حتی در یکه انواع گوناگون رویکرد گروهبا توجه ب
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 « نظام جامع پژوهش»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 روشخلی و خارجی، کتابدر بسیاری از آثار موجود در بازار نشر دا     
هدف از این اقدام جلب مشارکت و شود. دیده می« پژوهش یک روش»معرفی رای هایی بنگاشتیا تک هارشته
شترک زبان میک»منظور ایجاد شناسی پژوهش در سطح کشور بهنظر در زمینه روشمندی از نظرات اساتید صاحببهره
تر افزایی و هماهنگی بیشاست. این رویکرد ضمن ایجاد هم« های مختلف دانشگاهیقابل استناد در رشته»و « شیپژوه

ن ای فراهم خواهد کرد. ایرشتههای بینهای مناسبی برای فعالیتدر میان اساتید، دانشجویان و پژوهشگران، فرصت
نظر در این عرصه شارکت حداکثری از افراد صاحبگیری یک مجموعه راهنمای پژوهشی با مدر حالی است که شکل

های زمانی نیمسال تحصیلی و حداکثر ساالنه، رویکرد مناسبی برای اصالح و تکمیل دائمی روزرسانی آن در بازهو به
 . سپاری استجمعشیوه ای از پژوهش به این رویکرد خود نمونه .آوردخواهد آن به وجود 

ها، شوراهای جلسات دفاع، همایش»ها و اختالف آرای علمی اساتید در ه برخی چالشجرقه این ایده با مشاهد     
گونه مباحث زده شد. اگرچه ماهیت این« هاپژوهشاجرای  روش»در زمینه « پژوهشی -تخصصی و دیگر محافل علمی

موقع این نتشار بهشود اما متأسفانه عدم نگارش و اهای پژوهش میارزشمند است و منجر به توسعه علم و شیوه
نظران مندی اندیشمندان و صاحبای منسجم، امکان بهرهها 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
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دهی نتایج مناظرات علمی آوری تجارب پژوهشگران و سامانبه جمع« مرجع پژوهش»با ایجاد  7931از سال پیام نور 
ها افزایی و بهبود در پژوهشر حوزه پژوهش با رویکردی کاربردی پرداخت تا با زبانی مشترک در پژوهش، زمینه همد

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

های اصالحی و تکمیلی نظرات خود را عرضه کنند، با حفظ مالکیت نظرانی که با دیدگاهاز متخصصان و صاحب
نظران این عرصه دعوت واهد شد. بنابراین از کلیه صاحباضافه خحاضر به مجموعه ، نظر دهندهارائهنام قید معنوی و 

تا با نقد و نظر خود در تکمیل این پروژه علمی همراهی فرمایند. بدیهی است چنانچه در مواردی در مبانی شود می
اختالف آراء پدید آید، با برگزاری جلسات نقد علمی و در صورت لزوم کسب آرای  هاشناسیپژوهش و روش روش

 ت خواهد پذیرفت. بندی نهایی برای گزینش نظرات علمی برتر صورنظر، جمعداوران صاحب
روش »عنوان مرجع اصلی اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی و پوشش دروس رود 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 جمعلمی در ایجاد و صحهو با توجه به مشارکت حداکثری جامعه ع

مورد کاربرد و استناد کلیه « مرجع پژوهش»کتاب رود های علمی در موضوعات پژوهشی مورد مناقشه، امید میمناظره
 اساتید، دانشجویان و پژوهشگران واقع شود.

مالحظات »، «انواع روش پژوهش»، «اجرای پژوهشمبانی »، «مبانی پژوهش»در شش بخش شامل این کتاب      
«یابی در پژوهشمفهوم شناسی و معادل»و « افزارهای کاربردی در پژوهشمعرفی نرم» ،«حقوقی و اخالقی پژوهش

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

آشنا خواهند شد. بر این اساس در فصل اول به « مسیرمبانی جستجو در تمام»و « طراحی، اجرا و انتشار نتایج»اصلی 
در  کند وی پژوهش را معرفی میشود. فصل دوم کلیاتی درباره اجراپرداخته میطراحی پژوهش و نگارش پروپوزال 

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

به  «مبانی انتخاب روش پژوهش»با عنوان پردازد. در فصل پنجم له کلیدی میدر هر مرح ابا جزئیاتی از فرایند اجر
بندی روش پژوهش و هدایت پژوهشگر برای انتخاب مؤثر هر روش بر اساس مختصات اولیه و معرفی انواع دسته

را  آن گیری ازهای آن خواهد پرداخت. فصل ششم مبانی شناسایی قلمرو و انتخاب جامعه و چگونگی نمونهویژگی
ها و اطالعات در پژوهش را آوری دادهکند تا فرایندهای جمعمعرفی خواهد کرد. فصل هفتم به خواننده کمک می
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اص دارد. شده اختصآوریهای جمعها یا دادهوتحلیل یافتهطور دقیق بشناسد. فصل هشتم به معرفی چگونگی تجزیهبه
 ش آن را معرفی خواهد کرد. گیری و چگونگی نگارفصل نهم مبانی بحث و نتیجه

 های خاص هرپردازد. با توجه به ویژگیهای پژوهش ازنظر مسیر اجرا میبخش 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 گیرند. بر این اساس فصل تحلیل داده موردبحث و بررسی قرار
 ندمعیارهچ گیریتصمیم هایعملیات، روش در محتوا، پژوهش آزمایشی، پیمایشی، تحلیل»اجرای پژوهشی به ترتیب 

تماتیک،  لتحلی حلیل، کاوی، فراتقطعیت، دادهعدم شرایط در چندمعیاره گیریتصمیم هایباال، روش قطعیت شرایط در
، یالکتیکد، شناسینشانه، روایی، دلفی، اسمی گفتمان، گروه تئوری، گروه متمرکز، تحلیل پدیدارشناختی، گراندد

-ردم، متطبیقی اتمطالع، پژوهیآینده، استراتژیک مطالعات، ترکیبی، فراترکیب، تاریخی، فمینیسم ، واسازی، ژانرشناسی

، تقادیان مطالعات، پردازینظریه و سازیمدل، اپرا، کیو، پژوهی اقدام، تبارشناسی، موردی مطالعه، سنجیگروه، نگاری
های خاص م به مالحظات پژوهشی در انواع رشتهنهوپردازند. در فصل چهلمی« مندنظام مرور، مونوگرافی، بریکالژ

 پرداخته خواهد شد. « و مهندسی ریاضیات، ادبیات»مانند 
درباره مالحظات پنجاهم کند. در فصل اب مالحظات حقوقی و اخالقی را در پژوهش معرفی میبخش چهارم کت     

 شده است.  درباره مالحظات اخالقی پژوهش اطالعات مبسوطی ارائه ویکمپنجاهحقوقی پژوهش و در فصل 
زارهای افم به نرمودواهپردازد. فصل پنجافزارهای 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 مفهومپنجوابی در پژوهش تأکید دارد. در فصل پنجاهیشناسی و معادلبخش ششم به مفهوم     
، انواع م و پایانی کتابششوشود. در فصل پنجاهانتخاب معادل برای واژگان فارسی و التین در زمینه پژوهش بحث می

لفبای فارسی ارائه اترتیب حروف ترتیب 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: خوانندگان ارائه می

کنند، مطالعه کامل الف( افرادی که با رویکرد آشنایی با روش پژوهش و درس سمینار این مجموعه را مطالعه می
شود. ها توصیه میوعه به آنمجم
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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 پژوهشبا دقت و فصول دوم و سوم را مرور کنند. همچنین با توجه به مسیر اجرای انتخاب

 ب خود در بخش سوم بپردازند. ازنظر مسیر اجرای منتخ
شود که کنند، توصیه میآوری داده و اجرای فرایند پژوهش این مجموعه را مطالعه میج( افرادی که با رویکرد جمع

فصول دوم، چهارم، ششم، هفتم، هشتم و نهم را بخوانند و از بخش سوم فصل مربوط به مسیر اجرای پژوهش و از 
 نتخب مربوط را با دقت مرور کنند. افزار آماری مبخش 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 میرا مطالعه می ه( افرادی که با رویکرد ترجمه متون تخصصی در زمینه پژوهش این مجموعه
 نامه تخصصی را با دقت بخوانند.    شناسی و واژهمرور کل مجموعه بخش مفهوم

یابی به مرجعی جامع در امر پژوهش و راهنمایی کاربردی برای دانشجویان از آنجائی که هدف کتاب دست     
شود تا با ارائه نظرات اصالحی و مندان دعوت میقهتحصیالت تکمیلی و پژوهشگران است، بار دیگر از همه عال

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 روانترین معادلانتخاب به
 گذاران کتاب اضافه خواهند شد. اجرا بودن آن کمک کنند به جمع مؤلفان و صحهکنار کاربردی و قابل

ر فرهاد خداداد کاشی )رشته اقتصاد(، دکتر در ادامه الزم است تا از همکاری اساتید ارجمند جناب آقایان دکت       
 یزدانیسین حشناسی(، دکتر زیبا محمدزاده، دکتر جهانگیر بیابانی )رشته اقتصاد(، دکتر محمدجواد زاهدی )رشته جامعه

و دانشجویان دوره دکتری مرکز تحصیالت تکمیلی آقایان میثم عسگر شمسی، احمدآبادی )زبان و ادبیات فارسی(
پاس همچنین الزم است تا سباطبایی و مجید رجبی برای ارائه نظرات اصالحی و تکمیلی قدردانی شود. سید عباس ط

باشم از جناب امید بهروزی که کتاب را با دقت تمام مطالعه و نکات اصالحی و ویرایشی مفیدی را ارائه ای داشتهویژه
هرگونه انتظار مالی و انجام  المنفعه، بدوناین کار عام خاطر همراهی درآرا بهپایان از انتشارات اندیشهدر فرمودند. 

ود.   شقدردانی و سپاسگزاری می« صورت الکترونیکآرایی، گرفتن مجوز نشر و انتشار آزاد این کتاب بهصفحه»امور 
از طریق نشانی زیر قابل دریافت خواهد بود.  و آمادگی برای همکاری تکمیلی ،نظرات اصالحی هرگونه

اس حمید قاسمی با سپ
H_ghasemi@pnu.ac.ir 

mailto:H_ghasemi@pnu.ac.ir
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طراحی پژوهش  
ن  گارش پروپوزالو   1 

 هدف کلی: آشنایی با نحوه طراحی پژوهش و نگارش پروپوزال

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

 آشنایی با نحوه نگارش پروپوزال 
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 مقدمه

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

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

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

ژوهش عنوان یک طرح برای اجرای فرایند پبه تأیید گروه تخصصی مربوطه در دانشگاه برسد تا دانشجو بتواند از آن به
 خود استفاده کند. 

 
 های دانشگاهیانواع پژوهش .0-2

های دانشجویان پژوهشهای اساتید یا ها پژوهششود که ازجمله آنهای مختلفی در نظام دانشگاهی انجام میپژوهش
ط های دنیا یکی از شراینامه برای کارشناسی ارشد و رساله برای دکتری هستند. در اغلب دانشگاهتحت عنوان پایان

دریافت مدرک در مقطع تحصیالت تکمیلی، ارائه گزارش مکتوب از یک کار پژوهشی مستقل و مفصل با هدایت 
نامه برای مقطع کارشناسی که با عناوین رساله برای دوره دکتری و پایان هااساتید 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»های دانشگاهی شامل استادان گونه پژوهشگروه علمی این     
عنوان مجری کار، نقش استاد راهنما در هدایت او بسیار دارند. عالوه بر دانشجو بهای را بر عهدههرکدام نقش ویژه

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

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

ها باید در زمینه موضوع موردمطالعه از تخصص و تجربه کافی برخوردار باشند تا بتوانند کار شود. آنانتخاب می
 نه ارزیابی کنند. پژوهشی دانشجو را منتقدانه و منصفا
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فرآیند پژوهش با تأکید بر مراحل طراحی پژوهش .0-7
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
آیند پژوهش با تأکید بر طراحی پژوهش. فر0 -0جدول 

توضیحمراحلردیف فرآیند کلی پژوهش

طراحی پژوهش
ای تخصصی برای پژوهشانتخاب حوزهانتخاب حوزه مطالعاتی7
تهیه فهرستی از مسائل و مشکالت در حوزه مطالعاتیترین مشکل یا مسئلهانتخاب مهم2
اب مشکل و تبدیل آن به مسئله و نوشتن عنوان پژوهشیانتخعنوانتبدیل مشکل به مسئله و 9
های الزم برای اجرای پژوهشتدوین یک پروپوزال یا گامتهیه پیشنهاد پژوهش یا پروپوزال4

اجرای پژوهش
نامه یا رسالهساماندهی محتوای پروپوزال در الگوی پایانساماندهی طرح پژوهش با پروپوزال7
گیری در صورت نیازاجرای روش نمونهه موردبررسیتعیین نهایی نمون2
با استفاده از ابزارهای مناسب از نمونه و بر اساس اهداف پژوهشها(ها )یافتهآوری دادهجمع9
شدهآوریهای جمعوتحلیل دادهتجزیهها )نتایج(وتحلیل دادهتجزیه4
ها و ارائه پیشنهادحلیل دادهتوگیری از تجزیهبحث و نتیجهگیریبحث و نتیجه5

ساماندهی و انتشار 
پژوهش

نامه یا رسالههای پایانساماندهی نهایی مطالب در طول فصلساماندهی و تدوین گزارش پژوهش7
«مقاله، پوستر و کتاب»)دفاع یا همایش( و استخراج  سخنرانی انعکاس نتایج پژوهش 2
رایی شدن نتایج پژوهش توسط بخش مربوطهپیگیری برای اجاجرای نتایج پژوهش9

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

 کند.گام دنبال میبهور گامططور خطی و بهرا به
 تحرک جلوروبه خود پژوهشی کار در پژوهشگر که طورهمان 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 آناب حوزه مطالعاتی و تمرکز روی آن، زمینه خوبی برای تشخیص چالشانتخ

های موجود در آن حوزه را توان مشکالت و چالشاست. با تمرکز روی یک حوزه مطالعاتی مشخص، بهتر می
حوزه، انتخاب برای های مشکل یا چالش هر کرد. با درک اولویت« بندیبندی و اولویتشناسایی،  فهرست»

برانگیزترین مراحل پژوهش، انتخاب چالش یا مشکل یکی از چالشتر خواهد شد. تر 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 

وقتی مشکل از حالت ذهنی و احساسی تبدیل به حالتی عینی و به تعبیری احساس ایجادشده در آن حوزه است. 

1.Title
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هش مطرح بررسی و پژوشده است. وقتی مسئله در قالب یک عبارت قابلتبدیل« مسئله»شود به گرایانه میو واقع
 به انتخاب موضوع« پرسشگری»و « تفکر خالق»، «تفکر انتقادی»های مهارتگویند. می« عنوان»شود به آن می

ق ها از طریشود و توانایی ملموس کردن آنوقتی فرد روی انواع مشکالت خود متمرکز می کند.مک میمناسب ک
تواند مورد متعددی را در این زمینه فهرست کند. در این شرایط باید موضوعی را کند؛ میبیان مسئله را پیدا می

هرچقدر موضوع مرتبط با مسائل  درواقعد. های احتمالی آن دارحل یا پاسخانتخاب کند که عالقه بیشتری به راه
بهتر  پژوهشگر یا دانشجو، شخصی و کاری فرد باشد، تالش باانگیزه فرد در فرایند پژوهش بیشتر خواهد شد.

دول ج منتخب خود را به ارزیابی دیگران بگذارد، خود به ارزیابی آن از طریق پرسشنامه« عنوان»است، قبل از آنکه 
توان از نظرات مشورتی دیگران و شود، بهتر میهایی که از آن حاصل میین ارزیابی و پاسخبپردازد. با ا 7-2
فصل ابتدایی کتاب دارد اما  3بهره برد. البته درک و ارائه پاسخ مناسب به سؤاالت نیاز به مطالعه « اساتید»ویژه به

 را افزایش خواهد داد.مندی خواننده از فصول مورداشاره آشنایی با این سؤاالت کلیدی، بهره
 . 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
   آیا حوزه و وسعت کار با توانایی دانشجو همخوانی دارد؟ 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؟آیا قلمرو موضوعی آن مشخص 8
   شده است؟و مکانی آن مشخصآیا قلمر 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
   کاهش آن منجر شود؟شده که به حل مشکل یا آیا موضوع چنان انتخاب 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  77از نسبتاً مناسب و  71تا  5بگیرند، برای دانشجو کامالً نامناسب و نمره 

زاده کند )منادی، عابدی و طالبیک موضوع جدید را دشوار می شده است که یافتنهای فراوانی انجاممطالعاتی پژوهش
خص های مختلف آن مشباید توجه داشت که شرایط نهایی و مناسب بودن پروپوزال با تکمیل بخش(. 7934شوشتری، 

های تکمیل پروپوزال، ممکن است پژوهشگر متوجه نکاتی شود که لزوم این معنا که در هر یک از گام شود. بهمی
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دی وبرگشت در فرایند تکمیل پروپوزال در افراد مبتکند. این نکته یا لزوم رفتاصالح یا تغییر عنوان را برجسته می
ه در بخش دارد. بنابراین فرد نباید نگران باشد کگیری یک عنوان مناسب و اثربیشتر است و البته نقش مهمی در شکل

شرط پیدا کردن عنوان خوب، جستجوی مؤثر است. فصل چهارم دچار تغییرات شود. « عنوان پژوهشی»مراحل مختلف 
ا هدانشجویان و پژوهشگران برای تشخیص مشکالت و چالشکند. های مؤثر جستجو آشنا میکتاب خواننده را با روش

 مند شوند.بهره 9-7توانند از منابعی به شرح جدول ها و عناوین پیشنهادی احتمالی، میو حتی مسئله
 . منابعی برای انتخاب عنوان پژوهش7-0جدول 

 منابع ردیف
 هانامهنامه، رساله و پژوهشبخش پیشنهادهای پژوهشی یا پیشنهادهایی برای سایر محققان در فصل پایانی پایان 7
 پژوهشی در برخی مقاالت علمیبخش پیشنهادهای  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
 برای انجام پژوهش سفارش مستقیم 6

 نباید تکراری باشد. 4-7موضوع منتخب جز در موارد مذکور در جدول      
 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 نگرشتفاوت در ویژگی 7
 های مغفول را مجدد بررسی کرد.توان گروهها در جامعه کمتر توجه شده باشد. لذا میمطالعات گذشته به برخی گروهدر  2
 های ساالنه ها در دورهتحلیل محتوای روزنامههای مختلف برای مقایسه نتایج مانند انجام تکرار در دوره 9
 گیری و امثال آنی، ابزار اندازهگیرتکرار در یک جامعه با تغییر روش پژوهش، نمونه 4
 های جدید )مبانی نظری جدید(تکرار با استفاده از نظریه 5

 شود.استفاده می 5-7کننده رویکرد پژوهش به شرح جدول اغلب از کلمات کلیدی مشخص« عنوان»در ابتدای       
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 عنوان کننده رویکرد پژوهش در ابتدای. کلمات کلیدی تعیین1-0جدول 
 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 ارتباط یا رابطه 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
 تنهاییرویکرد کلی با پوشش رابطه، توصیف یا مقایسه با هم یا به تحلیل 6
 کریزی استراتژیرویکرد مطالعات برنامه طراحی راهبردی 1
 های مختلفدار برای حوزهرویکرد شناسایی نیازهای اولویت نیازسنجی 8
 های بالقوه برای بالفعل شدنرویکرد 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 کیلوگرمگیری یعنی مقایسه یک خاصیت با واحد آن، مانند اندازهرویکرد 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

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

از « یها و مقاالتنامه، رسالهپایان»باشند. هرچند در استفاده میقابل شدهدستکاریتجربی و با وجود متغیر مستقل 
شود اما توصیه بر آن است که اگر تأکید بر پیدا کردن در عنوان دیده می های توصیفی و کیفی هم این کلمهپژوهش

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

ود از شهستند؛ توصیه میکنند و در این زمینه مبتدی برای افرادی که تازه تجربه پژوهش را آغاز میاستفاده شود. 
های مختلف شخصی ها در زمینهبندی عوامل، موانع و شاخصشناسایی و اولویت»تری چون های ساده و ملموسعنوان

          استفاده کنند.  «و کاری خود
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 میداشته باشد تا در جستجوی دیگران خیلی زود قابل
مقایسه » استفاده کرد. برای نمونه در عنوان «و چطور چرا ،کسی، کجا ، چهچه وقتچه چیز، »یعنی  1(5W + Hسؤال  )

                                                           
1. What, When, Who, Where, Why, How 



10 طراحی پژوهش و نگارش پروپوزال

اجزای « 7934های گروهی با انفرادی المپیاد سراسری دانشگاه پیام نور در سال های ارتباطی ورزشکاران رشتهمهارت
مورداشاره به این شرح است:

 های ارتباطی مهارت چه چیز؟ 
 چه کسی؟ ورزشکاران
 م نور کجا؟ دانشگاه پیا
 های گروهی و انفرادی چطور؟ مقایسه بین رشته
  7934چه وقت؟ سال 
  چرا؟-

ت و ضرورگانه برای نوشتن عنوان موردتوجه قرارگرفته است. گاهی بهدر این عنوان پنج عنصر از عناصر شش     
یک »ده دهنکلمات تشکیلها بسنده کرد. بیشترین تعداد برای طوالنی نشدن عنوان باید به تعداد محدودتری از آن

 ترین عواملکلمه باشد. کوتاه بودن، قاطعیت، شفافیت و وضوح عنوان مهم 72نباید بیشتر از  APA 7، بر اساس«عنوان
در اثرگذاری آن بر مخاطب است.

«ادبیات پیشینه»و « مبانی نظری»استدالل با پشتوانه  .0-1
-د با مبانی استدالل آشنا باشد و هر ادعای خود را با استداللدانشجو بای« پژوهش»و « پروپوزال»پیش از شروع نوشتن 

 های ضعیف واستدالل« پروپوزال»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 استدالل یا گواه آوری، ترکیب قانون     

انی نظری موردپذیرش برای توجیه درستی یک مطلب یا ادعا استفاده است. یعنی از انواع مب« های تازهمتغیرها یا فرضیه
تا از پیوند  کندکه خواننده مطلع را قانع کند. در استدالل، ذهن بین انواع مبانی نظری، ارتباط برقرار مینحویشود؛ بهمی
جو . این کاری است که دانشیقین نزدیک کندای حاصل کند که در آن نکته مبهم و مشکوکی را روشن و بهها، نتیجهآن

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

1. American Psychological Association (APA)
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 ها. انواع استدالل6-0جدول 
 توضیح نوع استدالل ردیف

 ه یا نزدیک برای توجیه یک پیشنهاد یا نظرالمثل، روایت یا داستان مشابکاربرد حکم، ضرب تمثیل 7
 ر یا پیشنهاد یک نظ عنوانبهگیری با تعمیم بر پایه تعدادی مشاهده و ارائه یک فرضیه یا حدس عاقالنه نتیجه 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 0-1-0
درستی به هم ربط داد. یکی از سؤاالت ها بهآن حوزه را خوب شناخت و آن« مبانی نظری»ها باید خیلی از بحث برای 

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

 دارد.  1-7ای به شرح جدول وسیع است و دامنه
 . انواع مبانی نظری در پژوهش7-0جدول 

 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
 های خردمندانه که آزمون شده و نتیجه آن تأییدشده یا نشدهحدس فرضیه 4
 های تأییدشده در جوامع مختلف باقدرت تبیینی باالتر از فرضیهفرضیه نظریه 5
 های رقیبظر در صورت برتر بودن از نظریهنظریه راهنمای کارها و ارائه ن پارادایم 6
 نظریه با رویکردی کلی و پاسخ مشخص به اجزای فلسفه )بیشتر در فلسفه( مکتب 1
 نظریه باقدرت تبیین بسیار باال مانند قضیه حد مرکزی )بیشتر در ریاضی( قضیه 8
 ار با وزنهتر مانند اصول اخالقی یا کنظریه با پذیرش عمومی باال و کاربردی اصول 3
 همان اصل با قدرت تشریح نظم جهانی مانند قانون جاذبه یا نیوتن قانون 71
 فهم و اجراچارچوبی از مبانی قبلی با رویکردی کاربردی و قابل الگو 77
 های اساسی یک واقعیتای مادی، ریاضی یا منطقی از ساختمجموعه مدل 72
 بلی برای درک و کاربرد بهترسازی بر اساس مبانی قیا شبیه استعاره 79
 بیان یک پدیده بر اساس یک یا دو ویژگی مهم به کمک نظریه یا الگو نما یا مد 74
 بیان یک مفهوم در قالب یک فرایند با شروع، مراحل و نتیجه مشخص 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
 ها، ابعاد و جزئیات یک مفهوم در قالب یک شکل درختی کل به جزءمعرفی مؤلفه درخت مفهوم 78

یان نیاز باشد. برای ب« فکر و نظر»و برای فهمیدن آن « نظر»مفهوم مبانی نظری، هر آن چیزی است که منسوب به      
واند متشکل تهر سازه مییاز است و به همین دلیل، مفهوم یا سازه، اجزایی برای بیان انتزاعی نظر هستند. نظر به مفهوم ن
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« هیجان»و « هوش»ترکیبی از دوم مفهوم انتزاعی و غیرقابل دیدن « هوش هیجانی»از چند مفهوم باشد. برای نمونه سازه 
مؤلفه شامل هر تواند دارای چند مؤلفه کلی و هر سازه میشود. بعاد آن مشخص میها و امؤلفهسازه اغلب با است. 

نمونه  در گویند.گیری مطرح شود، به آن متغیر میاندازهچند بعد باشد. وقتی مفهوم یا سازه در شکل عینی و قابل
بر در معت ایتوان از ابزارهایی مانند پرسشنامهعنوان یک متغیر میبه« هوش هیجانی»برای مشاهده و سنجش  شدهارائه

همان « ریهنظ»شوند؛ اما هستند که با مفاهیم بیان می« نظر»هر دو نوعی « نظریه»و « فرضیه» این خصوص استفاده کرد. 
تند. هس« حقیقی»و « رسمی»ها خود دارای دو نوع مستدل شده یا تأییدشده در فرایندهای خاص است. نظریه« فرضیه»
مطالعات متعدد هستند.  مورد درتعمیم ر چندین زمینه و موضوع خاص و قابلاغلب دارای کاربرد د« های رسمینظریه»

و یک  «مدل نظری»مثابه یک استفاده در همان موضوع خاص به، مبتنی بر یک موضوع و قابل«های حقیقینظریه»اما 
نظریه »شمولی مانند نهای با کاربرد گسترده و جهاهای رسمی، نظریهبه نظریه  (.2179، 7هستند )فرام« نظریه کاری»

های حاصل از بررسی یک سازمان یا اجتماع با کاربردی در سطح های حقیقی به نظریههستند اما نظریه« نیازهای مازلو
همان سازمان یا اجتماع مورد بررسی اشاره دارند. هر چند در بسیاری از موارد فرایند ایجاد مبانی نظری، چارچوبی 

در اغلب موارد پژوهشگران هایی را شاهد بود. توان تفاوتمواردی می درای دارند اما رشتهمشترک و با کاربردهای بین
و و اند و از طریق جستجپرداخته« هاییگیری فرضیهیا شکل تعریف مفهومی، طرح پرسش»در مواجهه با مسئله به 

تر راهم کرده است. در سطحی کلیاند که مقدمه ایجاد مبانی نظری را در آن حوزه فهایی رسیدهپژوهش به پاسخ
ها به اجزای فلسفه در یک زمینه فکری، شرایط ایجاد مکاتب فکری و فلسفی را رویکردهای نظری با توسعه پاسخ

ه های با درجها به قضیهفراهم کردند. در برخی علوم مانند هندسه، ریاضی و فیزیک، به مدد اثبات ریاضی، نظریه
ای علوم ه)مانند قضیه حد مرکزی در آمار یا قضیه فیثاغورث در هندسه(. در برخی از حوزه اندشدهقطعیت باال تبدیل

اصول »ترین تعارض و پذیرش عمومی، مانند ها با نزدیک شدن به تجارب عمومی بشر، به اصولی با کمانسانی، نظریه
و  ی از این اصول به بیان قوانین طبیعیشوند. برختبدیل می« اخالقی، اصول کار با وزنه یا اصول مدیریت و امثال آن

های ریهشود. نظباالترین درجه از مقبولیت عمومی اطالق میها قانون با آن رو بهپردازند که ازاینتشریح نظم جهانی می
ا تنها هدست قلمداد کرد که بیانی از قوانین طبیعی هستند که البته هر یک از آنتوان ازاینانیشتین و قوانین نیوتن را می

کننده ها و باورها اما قوانین بیانپردازند. نظریه بیانگر حکمی کلی از دانستهبه توضیح بخشی از کارکردهای جهان می
وند )ویلیامز، شتر مرتبط ساخته میهای قطعیها بر پایه قوانین علمی یا دیگر نظریهنظم جهانی هستند. بسیاری از نظریه

مفهومی یک نظریه هستند با این تفاوت  ازنظر هرکدام« قانون ادایم، مکتب، قضیه، اصول ونظریه، پار» درواقع(. 7986
    شوند. می« کمتراحتمال تغییرپذیری »و « بیشتر قدرت تبیین»مفاهیم بعدی دارای ، بعد از نظریهکه 

                                                           
1. Fram   
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نما، الگوریتم، نقشه ذهنی و  الگو، مدل، استعاره،»ها از 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

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

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

عنوان واند بهتپارادایم می های رقیب بهتر باشد.، باید از دیگر نظریه«پارادایم»مفهوم  قرارگرفتن در سطحبرای « نظریه»
کند که در یپارادایم تعیین مشق یا الگو به ارائه یک تصویر بنیادی از موضوع بررسی بپردازند. در این شرایط یک سرم

ای هدر تفسیر پاسخ»و « توان مطرح کرد؟هایی را میچه پرسش»، «چیزی را باید بررسی کرد؟چه»موضوع پژوهشی، 
نکته مهم در تمامی این توضیحات این است که  (. 7936)خجسته، « آمده، چه قواعدی را باید رعایت کرد؟دستبه

بتواند با  7-7ها یا انواع نظرها به شرح شکل مبتنی بر نظریه« مبانی نظری»پژوهشگر باید با هر یک از این مفاهیم یا 
  آوری علمی موضوع و مسئله موردبررسی خود را معرفی کند و اهمیت و ضرورت آن را نشان دهد.یا گواه استدالل
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کننده انعهای علمی قتواند به استدالل یا ارائه گواهپژوهشگر با تسلط بر مبانی نظری حوزه مطالعات خود، بهتر می     
انی بها و سؤاالت پژوهشی برآمده از مبرای بیان مسئله یا ضرورت انجام تحقیق خود بپردازد. همچنین اهداف، فرضیه

 کند. نظری، خیلی بهتر ناظران بر پیشنهاد پژوهش را اقناع می
      

 «ادبیات پیشینه»استدالل بر مبنای  .0-1-2
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 دیگران دراین خواهد بدانداند. در بررسى پیشینه، پژوهشگر مىانجام 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

ه چنین داختن بتر حل کرده باشند، پرپژوهشگر را پیش ها در حل مسئله خود استفاده کند. اگر دیگران مسئلهتالش
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. 
ر ند. این دو تأثیکتعریف مسئله به بررسى بهتر پیشینه و متقابالً بررسى پیشینه به شناخت بهتر مسئله کمک می     

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 

اثر مهمی داشته باشد. عالوه بر آنکه مرور نوشتارها و پیشینه  تواند در مسیر یا سرنوشت پژوهششود که میگشوده می
پژوهش، در مرحله نوشتن پروپوزال نقش کلیدی دارد، در فرایند پژوهش نیز پژوهشگر بر اساس یک الگو و با توجه 

کردن  های است که ضمن خالصکند. مرور نوشتارها مطالعهمی« 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»تهیه (. ازجمله اهداف 7931دارد )مهری و فتاحی،
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 . انواع اهداف نگارش پیشینه پژوهش  3-0جدول 
 انواع ردیف

 شناسایی آثار مطرح نویسندگان و پژوهشگران معتبر و کلیدی در موضوع موردنظر 7
 سازی تحوالت نظری و کاربردی شناسایی مبانی نظری در زمینه موضوع موردپژوهش و فشرده 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 پژوهشهایجاد اطمینان از انجام پژوهش با توجه به یافت 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
 ای انتشاریافته در طول یک دوره مشخص  هامکان ایجاد ظرفیت نگارش مقاله مروری با بررسی و تحلیل آثار و پژوهش 8

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

 ابع برای مرور پیشینه پژوهش . انواع من9-0جدول 
 محل استفاده انواع ردیف

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

 ابی با کلیدواژه موضوع موردنظردستیبرای بازیابی منابع دارای بخش پیشینه پژوهش و قابل 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 آنمکان شناسایی منابع اینترنتی موجود در زمینه خاص و معرفی سازمانهایی با اسایت 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»اید برای عنوان یک آوری، ببا نهایی شدن عنوان اولیه پژوهش و توانمندی در ارائه استدالل یا گواه
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
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 برگ. پروپوزال خالصه یا تک01-0جدول 
 توضیح هامحور 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
 تبدیل اهداف جزئی به فرضیه )جمله خبری( یا سؤال )جمله پرسشی(  هاسؤاالت یا فرضیه 4
 هاوتحلیل یافتهآوری داده و روش تجزیهگیری، ابزار جمعمعرفی روش پژوهش، جامعه، روش نمونه اسیشنروش 5

طور رسمی مجوز آغاز اجرای پژوهش را دریافت پس از تأیید پروپوزال در شورای گروه رشته مربوطه، دانشجو به     
 است. 77-7رح جدول های کامل شامل مواردی به شترین محورهای پروپوزالکند. مهممی

 نامه و رسالههای مربوط به پایانترین محورهای پروپوزال. مهم00-0جدول 
 توضیح هابخش ردیف

 هاازجمله 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...»و مشاور ازجمله  دانشجو و اساتید راهنما مشخصات فردی 2
 انگلیسی، واژگان کلیدی فارسی و انگلیسیعنوان فارسی و  عنوان پیشنهادی  9
 تعیین ابعاد و معرفی دقیق مسئله یا مشکل پژوهش و ارائه یک پرسش کلی در پایان آن بیان مسئله 4
 یین اهمیت موضوع و اولویت آن بین موضوعات مهم با تأکید بر مزایای انجام دادن و معایب انجام ندادن آنتع اهمیت و ضرورت 5
 ها از نتایج مورد انتظار پژوهشها و ارگانکننده، سازمانمعرفی مراجع استفاده کاربردهای احتمالی  6
  Vancouverیا  APAاساس روش ارجاع به منابع و مأخذ نویسی  نامه، رساله و ... براعم از کتاب، مقاله، پایان سوابق پژوهشی 1
 هدف کلی و اهداف اختصاصی متناسب با عنوان پژوهش اهداف پژوهش 8
 صورت جمله پرسشی(  بر اساس اهداف پژوهش صورت جمله خبری( یا سؤال )بهارائه فرضیه )به هاها یا سؤالفرضیه 3
 استاد راهنما در خصوص ویژگی نوآورانه یا جدید بودن پژوهش  اعالم توسط 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 دادهشده برای تجزیهبینیهای 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 ندی اجرا بجدول 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 شدر ادامه نحوه نگارش هر یک از بخ   
 
 
 

 . 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

مسئله  شود. بر این اساس ساختار نگارشی بیانهای مناسب توجیه در قالب استدالل« ادبیات پیشینه»و « مبانی نظری»با 
 معرفی کرد.   72-7توان به شرح جدول را می
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 . انواع محورهای کلیدی در نگارش بیان مسئله 02-0جدول 
 توضیح محور ردیف

 های ذهنی و احساسی ایجادشده از یک یا چند مشکل طرح چالش طرح مشکل  7
 شفاف چالش یا مشکل و لزوم ایجاد رویکردی مسئله محور به آن توصیف شرایط مبهم و غیر 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
 )معرفی شکاف پژوهشی یا دانشی(قص یا غلط در مواجهه با مسئله ارائه استدالل مبتنی بر اطالعات کم، نا چالش مسئله 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

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

وران ندگان و داحجمی کمتر و گویاتر بیان مسئله را با توجه به محورهای مورداشاره بنویسد، به متقاعدسازی خوان
 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.     
« چرا؟ چه چیزی؟ در کجا؟ و»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 »ا مشکل برطرف شود. یعنی در مرحله مواجهه با مشکل، باید انجام داد ت« 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 یاداند با چه راهمطلوب 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 دانشجمتغیرهای مؤثر در آن برای ما مشخص نیست. با مطالعه درباره مشکل و افزایش اطالعات، دانسته
 همان مشکل «مسئله»ابد و قادر به بیان مسئله خواهد شد. در اینجا یهای آن افزایش میاز 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 به عنوان 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 دانشجویاننگیزهکم بودن ا»
صورت دقیق یا تقریبی مشخص کرد و های مشخصی پیدا کرد. برای طرح یک مسئله باید مبدأ و مقصد را بهآن راه

ا مورد تأکید قرار داد. مشخص نبودن یا جستجوی مسیر مناسب برای رفع آن ر 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»
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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 به دیده نمیهم وجود دارند که اصالً

 برداشت.  79-7هایی به شرح جدول توان گاممی کند. برای تبدیل مشکل به مسئله
 . مالحظاتی برای تبدیل مشکل به مسئله07-0جدول 

 موارد ردیف
 شناسایی وضعیت موجود  7
 لوب )چیست و چه باید باشد؟(شناسایی وضعیت مط 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 میمیرشته خاص به تخصص ویژگی 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

 ویژه اگر فرد بدون برخورداری ازکار 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 بزرگه تجربه یاد میها را بهای حل آنآموزد 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
خواهند که در بیان مسئله، طور مشخص از شما میها مسلط است. برخی از داوران بههای حل آنشناسد و بر روشمی

را برای عنوان منتخب خود مشخص کنید. گاهی ممکن است چند شکاف پژوهشی بر « کاف پژوهشی یا دانشیش»
موجودی را که منجر به ایجاد مسئله شده  خألهای پژوهشی شما مطرح شود. به این معنا که شما باید اساس زیرمؤلفه

مرور  74-7توان به شرح جدول را می« نشیهای پژوهشی یا داشکاف»است را از یک یا چند بعد مشخص کنید. انواع 
 کرد. 

 . انواع شکاف پژوهشی یا دانشی00-0جدول 
 توضیح نوع شکاف ردیف

 ها شناسایی و معرفی اختالف بین نتایج و کاربرد انواع مطالعات و لزوم پژوهش روی دالیل احتمالی آن مطالعاتی 7
  نشدهانجامدر آن محدوده  موردنظر پژوهششناسایی و معرفی منطقه جغرافیایی که  جغرافیایی 2
درباره آنان  موردنظرشناسایی و معرفی جامعه آماری خاصی مانند زنان، مردان، سالمندان، ورزشکاران و... که پژوهش  شناختیجمعیت 9

 نشدهانجام
 های متناقض ها و دیدگاهشناسایی و معرفی اختالف بین انواع نظریه ادراکی 4
هایی با آوری داده و امثال آن همراه با لزوم پژوهشهای انواع روش پژوهش، ابزار جمعشناسایی و معرفی محدودیت ودیتنوع محد 5

 های قبلی تر و بدون محدودیتابزارهای دقیق ها وروش
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ه برای نبیان پرسش کلی در این مرحله بسیار مهم است و باید سؤال به شکل مناسب و شفاف طرح شود. برای نمو     
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؟شناسی: تجربه دانشجویان از تعارض با استاد راهنما در فرایند اجرای پایانرویکرد پدیده  
 مه چگونه نا: فرایند مدیریت تعارض بین استاد راهنما و دانشجو در فرایند اجرای پایانرویکرد گراندد تئوری

 است؟ 

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

ال تواند به عقب بازگردد و پروپوزشود که در گام آشنایی با جزئیات کار، دانشجو مینویسی اشاره میطول پروپوزال
 خود را اصالح یا تکمیل کند. 

معرفی  2-7 توان در سه قالب مثلث، مثلث معکوس و لوزی به شرح شکلالگوهای نگارشی بیان مسئله را می     
 کرد. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 . انواع الگوهای مثلث، مثلث معکوس و لوزی در نگارش بیان مسئله2-0شکل 
در این الگو ابتدا پرسش کلی پژوهشگر مطرح و در ادامه با . الگوی مثلث ایستاده در نگارش بیان مسئله: 0-6-0-0

ک روش تواند یشود و تنها میوهشگران توصیه نمیپژشود. این الگو برای بیان شکاف پژوهشی، مسئله معرفی می
 تمرینی اولیه برای نگارش بیان مسئله باشد.  

در این الگو ابتدا با توضیحات مقدماتی، مسئله معرفی  در نگارش بیان مسئله: معکوس. الگوی مثلث 0-6-0-2

پژوهشگر به شکلی برآمده از شود و بعد به معرفی شکاف پژوهشی پرداخته خواهد شد و در انتها پرسش کلی می
 توضیحات قبلی معرفی خواهد شد.

بیان 
شکاف 
 پژوهش

 

بیان شکاف 
مسئله تشریح پژوهش  

پژوهش بیان شکاف  

 محدود کردن مسئله

 بیان سؤال پژوهش

 معرفی مسئله

 معرفی مسئله

 بیان سؤال پژوهش

 معرفی مسئله

 بیان سؤال پژوهش
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حات شود، ابتدا با توضیدر این الگو که به پژوهشگران توصیه می . الگوی لوزی در نگارش بیان مسئله:0-6-0-7

)تشریح دتر متغیرها و ابعاد مربوط به مسئله پرداخته خواهد ششود و در ادامه به معرفی عمیقمقدماتی مسئله معرفی می
شود. می ، معرفیایجادشدههای مورد بررسی برای متغیر مسئله(. سپس شکاف پژوهشی بر اساس آشنایی که از مؤلفه

 برای پژوهشگر بر اساس ایجادشدهبه پرسش کلی نحوی محدود خواهد شد که در ادامه ابعاد گسترده شده مسئله به
  ها برای نوشتن یک بیان مسئله علمی و مناسب است. روش ترینگفته ختم شود. این الگو از کاملتوضیحات پیش

      

 . تدوین اهمیت و ضرورت تحقیق0-6-2 
و بین  )اهمیت( برای بیان اهمیت و ضرورت تحقیق به شکل ساده باید مشخص شود که موضوع چرا مهم است

 الل و مبتنی بر مبانی نظری وبرای نگارش این بخش نیز باید با استد. )ضرورت( موضوعات مهم چه اولویتی دارد
کان به توان تا حد اممی شدهانتخابتناسب موضوع پیشینه پژوهش این دو مؤلفه را معرفی کرد. برای این منظور و به

 اشاره داشت.    75-7شرح جدول مواردی به
مشکالتی خواهد داشت.  چه معایب و، باید توضیح داده شود که انجام این پژوهش چه مزایایی دارد و انجام ندادن آن

 شده استفاده کرد. ساختار نگارش اهمیت و ضرورتهای ارائهدر این بخش هم باید از پشتیبانی مبانی نظری در استدالل
 موردتوجه قرار گیرد. 75-7تواند بر اساس محورهایی به شرح جدول می

 . محورهایی برای نگارش تدوین اهمیت و ضرورت پژوهش01-0جدول 
 ردموا ردیف

 مزایای انجام پژوهش و معایب انجام ندادن آن  7
 « امثال آن وری و، ادراکی، بهرهیمالی، زمانی، معنوی، سالمت»گیری یا بهبود شرایط تصمیم برایها های حل مسئله یا پاسختأکید بر ارزش 2
  رداشارهموتوجهی در اجرای این پژوهش در موارد های ناشی از بیاشاره به آثار و خسارت 9
 اشاره به ارزش ادراکی و میزان افزایش دانش بشری و روشن کردن ابعاد ناشناخته موضوع 4
 در پیشینه پژوهش  جادشدهیااشاره به آثار مثبت و منفی بر اساس تأکیدهای  5
  شدهدهیدهای اشاره به آثار مثبت و منفی بر اساس تأکیدهای مبانی نظری و مغایرت 6
 های رسمیها یا مصاحبهها و منابع معتبر ر انواع پژوهشمار و ارقام هشداردهنده در رسانهاشاره به آ 1
 های شخصی شده در مصاحبهای شده یا کسبنظران و متخصصان رسانهاشاره به نظرات صاحب 8
 کننده از نتایج پژوهشالمللی استفادهها، کشورها یا نهادهای بینمعرفی افراد، سازمان 3
 شده با تأکید بر اهمیت و ضرورت های 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 تبلیغاتیهای غلط و سوءاستفادهرسانیمشکالت رفتاری، اطالع»تواند انواع می

 باشد. « امروز ها در دنیای ارتباطیبه محتوای رسانه
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 . تدوین اهداف0-6-7

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 میزال را ازنظر قابلخوانند و بر اساس آن بقیه اجزای پروپورا می

پژوهشگر بر اساس موضوع نسبت به تدوین هدف کلی . است یشترتوضیحات بدر مواردی با و همان عنوان پژوهش 
اف اهد. شودمیشود و اهداف جزئی از هدف کلی اخذ کند. هدف کلی از موضوع گرفته میو اهداف جزئی اقدام می

دهد. به همین خاطر به آن اهداف اختصاصی شامل چندین هدف است که هرکدام بخشی از هدف کلی را پوشش می
رح به شهایی توان از شاخصبرای جزئی کردن یک هدف کلی میگویند. هم می« جزئی، فرعی، اختصاصی یا ویژه»

 استفاده کرد. 76-7جدول 
 برای هدف کلی تصاصی یا ویژههایی برای تهیه اهداف اخ. شاخص06-0جدول 

 توضیح شاخص ردیف
یر متغاهداف جزئی مبتنی بر های متغیر یا متغیرهای مورد بررسی )مانند معرفی اهداف جزئی بر اساس مؤلفه هامؤلفه 7

 توسط دانشمندان مختلف( شدهیمعرف ایهفت مؤلفهای یا مولفهرویکرد سههای ارتباطی با مهارت
در  یبندتیاولومانند دو هدف جزئی شناسایی و های اجرای پژوهش )معرفی اهداف جزئی بر اساس روش های اجراروش 2

 پردازد.( بندی عوامل گذار در موضوعی خاص میعنوانی که به شناسایی و اولویت
بنای عناصر معرفی اهداف جزئی بر اساس عناصر پارادایم یا الگوی پژوهشی )مانند شش هدف جزئی بر م هاپارادایم 9

 و کوربین( اشتراوستئوری با رویکرد  در الگوی پژوهش گراندد شدهیمعرف
معرفی اهداف جزئی پس از اکتشاف محورهای اصلی جزئی شده در پژوهش )مانند شناسایی اهداف جزئی در  اکتشاف جزئیات 4

 روش پژوهش گراندد تئوری با رویکرد گلیزر(
بر اساس طبقات جمعیتی )مانند بررسی بر اساس یک متغیر در طبقات زنان و مردان یا معرفی اهداف جزئی  طبقات جمعیت 5

 طبقات تخصصی مانند مدیران، مربیان، ورزشکاران، داوران و تماشاگران( 
معرفی اهداف جزئی بر اساس پراکندگی جغرافیایی )مانند بررسی بر اساس یک متغیر در مناطق شمال، مرکزی و  جغرافیا 6

 هر(جنوب ش

خاص بودن، »های و با تأکید بر شاخص SMARTالگوی به توان اهداف اختصاصی مناسب مینوشتن برای     
اهداف جزئی توجه کرد.  7«محدودیت زمانیداشتن و  بودن گرا، واقعبودن یابی، قابل دستبودن گیریاندازهقابل

ا هموضوع، هدف و فرضیه»شوند. مهم این است که های پژوهشی تبدیل میهایی هستند که به فرضیات یا سؤالهمان
باهم داشته باشند. اهداف اختصاصی باید مشخص کند که در فرایند پژوهش « ارتباط مفهومی و منطقی»باید « یا سؤاالت

شود. برای بیان اهداف اختصاصی باید از انجام می« کاری را چطور، کجا، چه وقت، با چه کسی و به چه منظورچه»
شریح، مقایسه، محاسبه، ارزیابی، تعیین، تبیین، ت»توانند شامل سنجش استفاده کرد و این افعال میهای کنشی قابلفعل

ک، فهم، بررسی، در»باشند. برای نوشتن اهداف اختصاصی نباید از افعال غیر کنشی مبهم مانند « توضیح و امثال آن

                                                           
1. Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time bound (SMART) 
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را ارزیابی میزان دستیابی به این اهداف بسیار دشوار است. همچنین استفاده کرد؛ زی« هاباور کردن، مطالعه و امثال آن
     عنوان هدف مطرح شوند.ای برای رسیدن به هدف هستند و نباید بهابزار یا وسیله« مطالعه و بررسی»مفاهیمی چون 

 

 . تدوین فرضیه یا سؤال پژوهشی 0-6-0

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

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

درستی درک نشود، موجب اشتباهاتی در پژوهش خواهد شد. به این منظور و برای درک پژوهشگران است، اگر به
 شده است. ارائه 71-7ها در جدول مفاهیم فرضیه و سؤال، تفاوت آن

 هاهای فرضیه و سؤال و کاربرد آن. تفاوت07-0جدول 
 سؤال ردیف فرضیه

 یک جمله پرسشی 7 یک جمله خبری
 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

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

 مشاهده کرد. 78-7این رابطه در جدول 
 در کاربرد فرضیه و سؤال . انواع نظرها03-0جدول  

 توضیح رویکرد ردیف
 با گرایش به ارائه فرضیه، تالش دارند در هر شرایط اهداف را به فرضیه تبدیل کنند. فرضیه محوری 7
 با گرایش به ارائه سؤال، تالش دارند در هر شرایط اهداف را به سؤال تبدیل کنند. سؤال محوری 2
 کنند که مبانی نظری مناسب برای یک حدس وجود داشته باشد.نی اهداف را به فرضیه تبدیل میتنها زما 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
کاربرد  کنند. باید ازتبدیل می« 4و  9»ا رویکردهای دو گزینه برخی اهداف را به سؤال و برخی را به فرضیه ب ترکیبی 5

سؤاالت پژوهشی و فرضیه با ماهیت یکسان اجتناب شود مگر آنکه سؤاالت پژوهشی و فرضیه  زمانهم
 متفاوت باشند. 

 اهای کیفی نیاز به تعیین اهداف اختصاصی در ابتدای کار نیست و در طول پژوهش بدر برخی پژوهش        
 شود. درواقع سؤاالت پژوهش با یک سؤال اصلی آغازمحدودسازی مسئله و قابلیت انجام آن، سؤاالت طراحی می
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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. و به شود. سؤاالت عموماً کلی، باز و در برخی موارد ساده هستندمی

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

 توجه داشت.  73-7دول باید به مالحظات ج
 های قابل تدوین  . انواع فرضیه09-0جدول 

 توضیح نوع ردیف
یشرفت ای و پسواد رسانهبین مانند: ای: شناسایی وضعیت و کیفیت رابطه دو متغیر از ابعاد درجه و جهت رابطه )الف( رابطه رویکرد 7

 تحصیلی رابطه وجود دارد.(
  ای بر پیشرفت تحصیلی مؤثر است.()مانند: سواد رسانه علولی بین دو یا چند متغیرومب( علّی: شناسایی رابطه علت

شناسایی تفاوت اثر دو یا چند متغیر بر یک یا چند متغیر یا شاخص )مانند: میزان پیشرفت تحصیلی ای: ج( تفاوتی یا مقایسه
 ای دانشجویان دارای سطح مطلوبی نیست.(انهای مختلف، متفاوت است. یا سواد رسدر بین دانشجویان با سواد رسانه

 « مدیران زن عملکرد بهتری نسبت به مدیران مرد دارند.»دار: مانند فرضیه الف( جهت پژوهشی 2
 «بین جنسیت و عملکرد مدیران تفاوت وجود دارد.»ب( بدون جهت: مانند فرضیه: 

 بودن )رویکرد خالف حدس پژوهشگر( الف( فرض صفر: عدم رابطه، عدم تفاوت، یکسان آماری 9   
  )رویکرد مبتنی بر حدس پژوهشگر(ب( فرض خالف: وجود رابطه، وجود تفاوت 

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 فرضیهمیرا « صفر و خالف»های مستقل بر متغیر وابسته مشخص نیست. فرض

 نوشت. 21-7به شرح جدول « الفبایی و نماد آماری»به دو شکل « جهت
 های پژوهشی  . انواع الگوی نگارش فرضیه آماری برای فرضیه21-0جدول  

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

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

 H0: M=M                                      :های آماری()برای گزارش صورت نماد آمارینگارش فرضیه صفر و خالف به
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 : 

 H0: M=M                    :های آماری()برای گزارش صورت نماد آماریبه یا فرض مقابلنگارش فرضیه صفر و خالف 
H1: M≠ M 

، ترککوچتر، بیشتر، 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.« تبدون جه»صورت دار نباشد باید آن را بهشواهد قوی ارائه داد. وقتی شواهد قوی برای فرضیه جهت
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هستند. شناسایی « های دو دامنهفرضیه»های بدون جهت و فرضیه« های یک دامنهفرضیه»دار های جهتفرضیه     
رد فرض  برایبودن فرضیه برای آزمون آماری مهم است. اندازه شاخص آزمون موردنظر « دار یا بدون جهتجهت»

« 69/7آزمون یک دامنه به میزان »و برای « 36/7ن دو دامنه به میزان آزمو»( 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 

 (. 27-7است )جدول « 99/2»آزمون یک دامنه »و برای « 58/2دامنه به میزان 
 فرضیه صفررد  برای. اندازه 20-0جدول 

 سطح یک درصد درصد 1سطح  آزمون ردیف
 58/2 36/7 دو دامنه 7
 99/2 69/7 یک دامنه 2

و آلفا این کار  Sigمقایسه با « PLS»و « SPSS» ،«AMOS»افزارهای کامپیوتری مانند البته دانشجویان با کمک نرم      
های صفر و خالف به شکل آماری ها، فرضیهل یافتهوتحلیهای آماری مربوط به تجزیهدر گزارشدهند. را انجام می

 شوند. نمایش داده می
همان هدف مبتنی بر روش دنبال پاسخ توان با سؤالی کردن هر هدف، بهمیفرضیه را ندارد و  ل پیچیدگیسؤا      

سؤال  بههدف یل برای تبد« آیا»استفاده از یک کلمه ، بود. یکی از اشتباهات رایج در طراحی سؤالپژوهش مناسب 
ن آیا بی»جای سؤال ، بهتر است به«ایرابطه بین تحصیالت و سواد رسانه شناسایی»هدف در . برای نمونه است

 «.ای وجود دارد؟ای بین تحصیالت و سواد رسانهچه رابطه»نوشت که « ای رابطه وجود دارد؟تحصیالت و سواد رسانه
وع استدالل دانشجو و هدایت استاد راهنما بستگی دارد. باید دقت کرد که درنهایت انتخاب سؤال یا فرضیه به ن      

یابی به یک نتیجه از یک هدف، مجاز نیست. پس الزم است فقط سؤال نوشتن هر دو شکل فرضیه و سؤال برای دست
ت والبته چنانچه ماهیت سؤال پژوهشی و فرضیه متفاای مشخص برای یک هدف اختصاصی نوشته شود. یا 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

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

 ؤالیا فرضیه یا س 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( 

 ملکرد مدیران چگونه است؟سؤال پژوهشی: میزان سطح هوش هیجانی مدیران چگونه است؟ میزان سطح ع
 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      
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 . انواع سؤاالت پژوهش27-0جدول 
 نمونه انواع ردیف

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

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

 الحظاتم 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
 داف فرعی و مسئله نبودنخارج از اه 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 مدل0-6-1

وزال ر پروپ. پژوهشگر دشودمیارائه در صورت نیاز به بررسی و آزمون مدل، پس از ارائه فرضیه، مدل مفهومی اولیه 
مدل . در کند معرفی 9-7شکل در موارد « ها و نوع متغیرهاموضوع، فرضیه»تواند مدل مفهومی خود را با توجه به می

انجی ها با حضور متغیرهای میبدون حضور متغیرهای واسط یا میانجی و در دیگر مدل «مستقل و وابسته»اول متغیرهای 
در کنار ته است که اثر آن بر متغیر وابس ایمستقل ثانویهنوع  نندهکمتغیر تعدیلشوند. ارائه می« ه و کنترلکنندتعدیل»

موزان آهمبستگی بین هوش هیجانی و سواد ارتباطی دانش». برای نمونه در فرضیه خواهد شدمتغیر مستقل بررسی 
جنسیت متغیر »و « سواد ارتباطی متغیر وابسته»، «قلهوش هیجانی متغیر مست»، «دختر بیشتر از دانشجویان پسر است

بت یا اثست که امتغیر مستقلی متغیر کنترل شود. کننده اغلب در فرضیه معرفی میمتغیر تعدیلاست. « کنندهتعدیل
های آزمایشی دارای دو گروه آزمایش و گواه کاربرد دارد. برای نمونه در بیشتر در پژوهشاین نوع  .خواهد شدحذف 
ر آموزان با والدین غیرورزشکاآموزان دارای والدین ورزشکار بیشتر از دانشپیشرفت آمادگی جسمانی دانش»فرضیه 

غیر کنترل مت« عامل ژنتیک»و « پیشرفت آمادگی جسمانی متغیر وابسته»، «ورزشکاری والدین متغیر مستقل»، «است
توان اثرش نمی که است متغیری «کنترل متغیر» آید.یه نمیشود، متغیر کنترل اغلب در فرضطور که دیده میهمان است.
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 شود. با اینمی گنجانده مستقل متغیرهای سایر همراه گرفت؛ بنابراین در مدل پژوهش به نادیده وابسته متغیر را بر
ته بررسی کرد. سبین متغیر مستقل و واب روابط آن را بر بتوان تأثیر تا باشد« داشتننگه ثابت»یا « کنترل تحت»شرط که 

 برای طالعهم از بخشی عنوانبهادبیات پیشینه شناسایی و  مرور اساس و بر صورت آگاهانهبه« کنندهتعدیل متغیر»اما 
 گیرد. قرار می موردتوجهبین متغیر مستقل و وابسته  رابطه تعدیل چگونگی ارزیابی

    
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 وسط پژوهشگر ارائه تهای مفهومی قابل. انواع مدل7-0شکل 
 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 نوشتو آن

 شناسی پژوهشکننده روش. سؤاالت تعیین21-0جدول 
 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؟شود؟ در صورت استفاده از نمونه با چه روش و به چه دلیل انجام میآوری میعای جمیا 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. ای پاسخگویی به این سؤاالت میبر     
 

 متغیر مستقل متغیر وابسته

 متغیر میانجی

 متغیر وابسته

 متغیر میانجی

 متغیر مستقل

 متغیر وابسته متغیر مستقل
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 هاوتحلیل یافته. تجزیه0-6-7
ها اشاره دارد. درواقع در این بخش پژوهشگر وتحلیل دادههای مناسب آماری یا تحلیل کیفی برای تجزیهروش به 

ات کند. جزئی( یا کیفی استفاده میکمّیای آماری )ههای 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

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 تحلیلدر بخش پنجم کتاب معرفی

 شود.های علوم انسانی در نظر گرفته میدرصد در پژوهش 35طورمعمول سطح اطمینان به
 
 . ارجاع داخل متن و منبع نویسی در پروپوزال0-6-3

ت. در پروپوزال الزم اس« ادبیات پیشینه»و « مبانی نظری»ها بر اساس ها، ادعاها و استداللم گزارشارائه منبع برای تما
باید  «پیشینه پژوهش»یا « اهمیت و ضرورت پژوهش»یا « بیان مسئله»هایی مانند های بخشبه این منظور شما در متن

ارجاع دهید. این نشانی ارجاع شده باید « سنده و سالخانوادگی نوینام»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، میر پروپوزال این کار را انجام داد. اگر الگویی نوشتهد

شده نامه و رساله نوشتهد. توضیحات کامل این روش در فصل سوم و بخش نگارش پایاناستفاده کر« APA»یعنی 
نام خانوادگی، نام، سال، »مقاله ارجاع شده در متن به ترتیب  مانندطور 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

ارد، به این معنا که هر یک از اجزاء با شناسی هر پژوهش وجود دشناسی 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 دادهسپس ابزار جمع و روش تعیین آن،

جای نظرگیری درباره یک عنوان خالی، ابتدا در شود، بهشده است. توصیه میمعرفی 4-7شود. این فرایند در شکل می
مختلف برای اصالح و تکمیل آن نظر بگیرند. شکل کنار این شکل اجزای کار معرفی شود و بعد از اساتید و مشاوران 

 نوعی راهنمای نگارش پروپوزال خام اولیه و شروع بسیار خوبی برای تکمیل و نگارش پروپوزال اصلی است.به 7-4
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 شناسی هر جزء با استناد به جزء ماقبل آن. فرایند نگارش روش0-0شکل 
 پروپوزال اولیه را در یک صفحه بنویسید 4-7ود قبل از نگارش پروپوزال اصلی، با استفاده از شکل شتوصیه می      

د. نیو پس از تأیید گروه مربوطه آن را تکمیل ک

های اطالعاتی و جدول گانت. سایر بخش0-6-01
های پژوهش وجود دارد هزینههایی مربوط به لوازم، تجهیزات و شده، 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 

 ود را مشخص کند.تا دانشجو زمان انجام مراحل مختلف پژوهش خ
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بندی ماهانه طرح پژوهش. نمونه جدول گانت برای برنامه زمان26-0جدول 
0270167390100020700فعالیت اجراییردیف

*نوشتن طرح پژوهش7

*ارائه به گروه آموزشی2

*تصویب در گروه 9

** * * * * * * * * * *ادبیات پیشینه و مبانی نظریبررسی 4

* * *هاآوری دادهجمع5

* * *ورود اطالعات به رایانه6

**هاوتحلیل دادهتجزیه1

**نوشتن گزارش پژوهش8

*نامهدفاع از پایان3

نهایی پروپوزال ارزیابی .0-7
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. چک27-0جدول 
 ب بودنمناس 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؟ 
   روز )جدید( است؟ ا مسئله پژوهش بهآی

   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 بیانانجام این پژوهش بهآیا اولویت داشتن و ضرورت 

   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
   پذیر هستند؟االت پاسخپذیر و یا سؤها 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 دادهآیا ابزار و روش جمع

   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 برای متن فارسی و فونت 79سایز با  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؟ ه جغرافیایی موردبررسی مشخصآیا محدود

 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. متعددی دانشجویان به دلیل فقدان توجه به این سه مورد در ابتدای کار با چالش
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 رعایت مالحظات حقوقی در پروپوزال .0-3
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 ورد از این مالحظات بهرا مطالعه کرد. دو م پنجاهم

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

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

 

 «ایرانداک»در « عنوان پروپوزال»گزارش تکراری نبودن  .0-3-0

عنوان  ثبت« تکرار موضوعات پژوهشی»برای جلوگیری از « وزارت علوم، فناوری و تحقیقات»با عنایت به مصوبه 
قاطع در م« هاها یا پروپوزالپیشنهاده»و دریافت گزارش توسط دانشجویان از الزامات تأیید « کایراندا»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 جستج دسترسی دارند و میها در پایگاه اطالعات گنها و رسالهنامهپایان
مند هستند بررسی پیشینه پژوهش آنان را کارشناسان متخصص ایرانداک انجام آگاه شوند. اما کاربرانی که عالقه، خود

توانند از سامانه پیشینه می های دلخواه آنان فرستاده شود،رایانامه ها در یک نامه رسمی به نشانیدهند و پاسخ آن
 شده، پاسخ خود را دریافت کنند.  پرداخت مبلغ مشخص مقابلپژوهش استفاده و در 

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

ار کاز ایرانداک اقدام کنند. هرچند ممکن است پیشنهاده یا پروپوزال با نظر اساتید یا داوران دچار تغییراتی شود ولی این
 شودیم گزارش شما انعنو 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 پنجاهمتوان در بخش چهارم و فصل را می« وهشپیشینه پژ»سامانه ایرانداک و بخش 
 مرور کرد.  
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 پروپوزال در سامانه همانندجو گزارش نتیجه مشابهت .0-3-2
« ندیهمان»از دیگر اقدامات الزم برای تأیید پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، دریافت گزارش میزان 

« انندجوهم»بر دال بر تکراری نبودن محتوای پروپوزال است برای این منظور باید از سامانه برای ارائه مستندی معت
وان تمربوط به ایرانداک استفاده شود. چگونگی مراحل ثبت و دریافت گزارش میزان شباهت محتوای پروپوزال را می

ا پذیرش همانندی حداکثر تان قابلگام مرور کرد. میزبهصورت 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. برارد مشترک و غیرمربوط مو، «همانندجو»
درصد بود، دانشجو باید با مرور  91در صورت اینکه باز هم گزارش همانند جو باالتر از اشاره کرد.  «فهرست منابع»

ا ی قولنقلرا از حالت  شدهدادهتشخیص در گزارش همانندجو، تالش کند تا متون مشابه  شدهمشخصهای قسمت
فعلی، خارج کند. به این نحو که با نگارش مجدد و رعایت حفظ اصل پیام متن، آن را با زبان خود  شدهنوشتهحالت 

  بازنویسی کند. 
 

 های زیست پزشکینامه یا رسالهدریافت کد اخالق برای پایان     .0-3-7

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

روپوزال، عنوان پباید پس از تأیید خصوص 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»مصوبه 

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_researehنشانی  به« اخالق در پژوهش دانشگاه

، باید «اخذ کد اخالق»در خصوص « کمیته اخالق در پژوهش»ارسال شود. در ادامه و برای مشاهده مصوبات « فناوری
نشانی به « 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» 5-7مراجعه و از مسیر شکل
 دسترسی است.در پورتال مرکزی و قسمت پژوهش قابل« اخالق زیستی دانشگاه پیام نور

 ←« در پننژوهش دانشننگاه پیننام نننورکمیتننه اخننالق » ←« 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 پژوهش1-0شکل 
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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 آشنایی با ساماندهی طرح پژوهش به 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 06 مرجع پژوهش

 مقدمه

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

ای مشخص، و با ابزاره هاشناسی، 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. شوک از مراحل اجرایی فرایند پژوهش با جزئیات بیشتری معرفی میشامل فصول پنجم تا نهم کتاب، هر ی

 
 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 کاده و همراه با الگوی نگارش پایانکند تا این پاسخ را با زبانی ساین 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
دهی انیا رساله سازمنامه منظور 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 « فصول پنجم تا نهم»شامل از بخش دوم این کتاب 
 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 
 توضیح مراحل ردیف هشفرآیند کلی پژو

 
 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 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 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

ار ساماندهی و انتش
 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
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 نامه یا رسالههی طرح پژوهش بر اساس الگوی نگارش پایانساماند .2-2
د. دهنامه یا رساله خود را سامان میدر این مرحله پژوهشگر بر اساس پروپوزال یا طرح پژوهش فصول اولیه پایان

در را « 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

الف( مقدمه، ب( بیان مسئله، ج( اهمیت و ضرورت، د( اهداف کلی و فرعی پژوهش، ه(  کلیات پژوهش لاو 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 الف( مقدمه، ب( روش پژوهش، ج( جامعه، نمونه و روش نمونه ژوهششناسی پروش 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 تود را تدوین و برای دریافت بازخورد به اساتید راهنما و مشاور تقدیم کند. الزم بهنامه یا رساله خاولیه 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.  

      
 . ساماندهی فصل اول با کمک پروپوزال2-2-0

 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 7-2جدول 

 توضیح محورها دیفر
 کند. طرح کلیاتی از موضوع و متغیرهای آن ذهن مخاطب را برای ورود به مسئله آماده می با مقدمه 7
 طرح مسئله و جای خالی پژوهش روی آن همراه با ارائه پرسش کلی ایجادشده در ذهن پژوهشگر بیان مسئله 2
 ت مهم چه اولویتی دارد؟پاسخ به این سؤال که چرا موضوع برای پژوهش مهم است و بین موضوعا 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
 غیرها یا محورهای مهم در پژوهش شامل تعاریف منتخب نظری از مت 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

کند و در هر مرحله از پیشرفت کار، با هدایت اساتید راهنما و مشاور به تکمیل و در صورت  خود« نامه یا رسالهپایان»
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هایی از فصل اول که جای آن در پروپوزال خالی است را بنویسد. یکی از نیاز اصالح آن بپردازد. دانشجو باید بخش
 مقدمه فصل»تفاوت دارد. « ه یا رسالهنامپایان»است که با مقدمه سایر فصول « مقدمه فصل اول»های مهم این بخش
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. کمعرفی کلیات پژوهش در فصل اول است که خواننده را با کلیات موضوع و متغیرهای آن آشنا می ورودی برای

که مقدمه فصل اول، برای کل پژوهش و فراتر از فصل یک است. پژوهشگر  اعتقاددارندبرخی کارشناسان پژوهشی 
 د. دهبر یک واقعیت ارائه می سابقه بودن موضوع و مبتنی بودن آندر 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 استفاده کرد. اهداف، سؤاالت یا فرضیه« میت و ضرورتاه»و « مسئله
ژوهش های موردبررسی در پشود. در انتها به انتخاب تعاریف نظری برگزیده برای متغیرها و کلمات کلیدی و مؤلفهمی

امه یا رساله نتوان ابتدا فصل یک پایانت جداگانه، میصورها 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.  
 
 راییدر فرایند اج« نامه یا رسالهپایان». ساماندهی فصل دوم 2-2-2
تر منابع و اسناد مرتبط با موضوع و متغیرهای پژوهش، در این مرحله پژوهشگر بر اساس پروپوزال و بامطالعه عمیق  

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»، «مقدمه فصل اول»مانند  هایی از فصل اولهای علمی بخشو پشتیبانی

رای ای و اسنادی مفصلی ببه مطالعات کتابخانه« نامه یا رسالهفصل دوم پایان»کند. درمجموع کمک می« تعاریف نظری»
نامه وم پایانفصل د»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 « یا رساله
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 «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، قضیههای آزمون شده، نظریهمفاهیم، فرضیهسامان دادن انواع  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، پژوهشباید در منابع مختلف ازجمله کتابتر خواهد بود. پژوهشگر گیری راحتبحث و نتیجه

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

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 

اضافه کند. برای این کار دانشجو باید از توانمندی الزم در جستجو « بیات پیشینهمبانی نظری و اد»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     
متغیر، فرضیه، نظریه، پارادایم، مکتب، قضیه، اصول، قانون، الگو، مدل، استعاره، نما، الگوریتم مفهوم، سازه، »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»د. برای نمونه هر متغیر مانند تمام زوایا و ابعاد مهم متغیر موردبررسی موردتوجه قرار گیر
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»حو درباره هر متغیر باید ن

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

برخی مواقع حجم اطالعات بسیار گسترده است و این هنر بازنویسی و خالصه کردن پژوهشگر است که با هدایت 
 کند.می مکاساتید راهنما و مشاور و با تأکید بر گزینش اطالعات مهم و کاربردی به محدود کردن این دامنه گسترده ک
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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.  5-2توان به مواردی به شرح جدول ترین اهداف و دالیل نوشتن پیشینه پژوهش میمهم
 . اهداف و دالیل نوشتن پیشینه پژوهش1-2جدول       

 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 کاریپرهیز 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     
 ر پیشینه صورت گیرد. ، نگارش از ه2-6

 . 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

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

ش، ورداشاره به تعداد موجود پیشینه پژوهپیشینه پژوهشی مرتبط با آن متغیر پرداخت. انتخاب هر یک از دو الگوی 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 مرور نوشتار و پیشینه پژوهش میآن اشاره کرد. خألهای موجود در 

 داشته باشد. 
 . انواع رویکردها در مرور پیشینه پژوهش 7-2جدول 

 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 پژوهشهای موجود همراه با مقایسه و برجستهتر پژوهشی دقیقشناسای 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( صورت جداگانه و بر اساس یک روش مشخص )مثالً به ترتیب زمانی، یعنی سال انتشار متون بررسیمرتبط را به

ه های مربوط است. در رویکرد تحلیلی بها شامل زمینه موضوعی، روش تحقیق و یافتهتوصیف کرد. توصیف پژوهش
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در « هانمونه، روش پژوهش و روش تحلیل یافتهها، هدف، جامعه، حجم 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»شود. در نگارش پیشینه پژوهش با رویکرد انتقادی، نقاط قوت و ضعف هر یک از آثار ازنظر اراده می
ها و های آماری مورداستفاده و استنباطجامعه موردمطالعه، ابزار گردآوری اطالعات و روایی و پایایی آن، روش

گیرد. در میان این موارد رویکرد تحلیلی برای ر میموردبررسی قرا« 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 مجایی از متن و با توجه به نیاز به دلیل و گواه علمی، به نوشتهبه منابع مورداستفاده است. باید در هر
 باشد.  8-2های جدول تواند به یکی از شکلشود؛ میعنوان استناد استفاده میهایی که بهاستناد کرد. یادداشت

 های قابل استناد در متن پژوهش . انواع یادداشت3-2جدول       
 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
 همراه نظرات پژوهشگر با تأکید بر روشن کردن برخی زوایا یا نقد آن از متن اصلی بهبیان نظرات  نقد و نظر 4

 تلفیق اطالعات گوناگون از یک متن ترکیب 5

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« ای، ونکوور، شیکاگو، هارواردپیای»نند متنوعی از استنادنویسی ما

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

 ستناد نویسی . انواع ا9-2جدول       
 توضیح انواع 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 صفحهارجاع یا استناد با نشانه یا شماره پانویس 9

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

 گیرند.مورداستفاده قرار می« نباشد
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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

 ساماندهی شده را هم تقدیم استاد خواهد کرد.
 

     نامه یا رساله بر اساس پروپوزال . ساماندهی فصل سوم پایان2-2-7

 شده بنویسد. اغلب موارد فصل سومدر ادامه فصل دوم پژوهشگر باید فصل سوم خود را هم بر اساس پروپوزال تهیه 
ی مانند لزوم بررسی و ارائه گزارش روایی و پایایی ابزارها، بدیهی شده است. البته در مواردنیز در پروپوزال نوشته

های شتوبرگشده در رفتگفته ترپیشطور که است که بعد از اجرا اضافه یا تکمیل خواهد شد. اما این ساماندهی همان
اتی ر فصل سوم محتویکند. دتر شدن کار کمک شایانی میارائه گزارش به اساتید راهنما و مشاور، به کامل و کم نقص

 شود.سامان داده می 71-2به شرح جدول 
 «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
 گیریرفی جامعه، نمونه و روش نمونهمع جامعه و نمونه 9
 معرفی ابزار، روایی و پایایی آن هاآوری دادهابزار جمع 4

 هاوتحلیل یافتههای تجزیهمعرفی انواع روش هاوتحلیل یافتهروش تجزیه 5

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

ا همعرفی کرد. هر یک از این ابعاد و روش« گراییجستجوی داده، راهبردی یا استراتژی، پارادایم، مطابقت و واکنش
توان، ا میهشده است که با مرور آنمعرفی« شناسی پژوهشبانی روشم»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
« رد و مسیر اجراهدف، راهب»ها معرفی روش از ابعاد خود را تا حد امکان از ابعاد مختلف معرفی کند که در میان آن

 ضروری است.  
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
گیاستفاده کرد. در ادامه معرفی جامعه، نمونه، روش نمونه« اب جامعه و نمونه پژوهشمبانی انتخ»کتاب با عنوان 

ا را هآوری دادهاحتمالی و ارائه میزان اطمینان از کفایت نمونه برای تعمیم نتایج به جامعه، باید ابزار یا روش جمع
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لیست، برگه کدگذاری، پرسشنامه، چک»به  توانها 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 آند اطالعات کامل ابزارهای جمعپژوهشگر بای

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 شده نیز مشخص شود. هر یک از دادهوریآهای 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
 است.     شدهمعرفی

ویسی، ندر مرحله پروپوزال شدههای 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 میآوری دادهید، فرایند جمعاز سوی اسات

     
 هاآوری دادهجمع .2-7

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 جمعنان از روایی و پایایی ابزارها، دادهاز جامعه یا نمونه اطمینان حاصل کرد. در صورت اطمی

تناسب روش پژوهش باشند. بنابراین به« کمی، کیفی یا ترکیبی»شده ممکن است به شکل آوریهای جمعداده
ور طهرا ب« هاآوری دادهمبانی جمع»وتحلیل آماده کرد. فصل هفتم این کتاب ها را برای تجزیهشده باید دادهانتخاب

 کند.  کامل معرفی می

 

 «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 حاصگوهای مختلفی استفاده خواهد شد. درنهایت باید یافتههای آماری از الو 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
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 «هاوتحلیل یافتهتجزیه»با عنوان « نامه یا رسالهپایان»و سامان دادن فصل چهارم  . الگوی نگارش00-2جدول  
 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 پایانا یا پاسخ به سؤاالت مطرحه: 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     
آمار توصیفی و سپس های آماری، اغلب ابتدا از 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 ها و نحوه گزارش آنحلیل دادهوتانواع فرایندهای تجزیه
 

 «نامه یا رسالهپایان»گیری و ساماندهی آن در فصل پنجم بحث و نتیجه .2-1

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»با همین عنوان « 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»تأیید یا رد کند. ساختار فصل پنجم طور فرضیات پژوهش را با دالیل منطقی و علمی، و اظهارنظر کند و همین

 کند.تبعیت می 72-2از الگویی به شرح جدول « یا رساله
 «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
تصویری کلی و اجمالی از مطالعات قبلی، بازگو کردن شکاف پژوهشی موجود در حوزه تحت مطالعه و ارائه  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 هر یافته بر اساس مبانی نظری و ادبیات پیشینه تدوین 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 بحثگیری کلی توسط پژوهشگر از مجموعه یافتهتیجهیک ن گیری کلینتیجه 5
 پژوهشگر باید به هر نوع محدودیتی که خارج از کنترل او برای پژوهش بوده اشاره کند.  هامحدودیت 6
 هارائه پیشنهادهایی برای استفاده عملی به ذینفعان یا کاربران مربوط پیشنهادهای کاربردی 1
 های پژوهش به سایر پژوهشگران و محدودیت 6ارائه پیشنهادهایی بر اساس ردیف  پیشنهادهای پژوهشی 8
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پژوهشگر تصویری جامع و منسجم از پژوهش در حال اجرا را نشان « هایافته خالصه»و « خالصه پژوهش»در     
ها صحبت کند. فصل نهم این دگاه خود درباره آنهای فصل چهارم را تفسیر کند و از دیدهد. 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
 جرای پژوهش. مراحل ا07 -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 هاآوری دادهعجم 9
 شدهآوریهای جمعوتحلیل دادهتجزیه هاوتحلیل دادهتجزیه 4
 ها و ارائه پیشنهادتحلیل دادهوگیری از تجزیهبحث و نتیجه گیریبحث و نتیجه 5

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

های مستقل در بخش دوم تسهیل 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 ن پیشنهاد میپژوهش معرفی شده است. بنابرای

مطالعه دقیق فصول اول تا نهم کتاب، به مطالعه دقیق فصل مربوط به روش پژوهش خود ازنظر مسیر اجرا نیز بپردازد. 
 ف بر اساس الگوهایی بهبهتر است دانشجو با اساتید راهنما یا مشاور برای ارسال نتایج اقدام خود در مراحل مختل

 هماهنگی الزم را در ابتدای کار انجام دهد.   74-2شرح جدول 
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 . الگوهای ارتباط دانشجو با اساتید در مراحل اجرای پژوهش00 -2جدول  
 توضیح الگو ردیف

گزارش مکتوب  7
 پژوهش 

 مجازی های ارتباطیصورت مجازی و از طریق پست الکترونیک یا دیگر راهالف( به
های کاغذی، فقط در شرایط نامهآوری پایانصورت کاغذی و پرینت شده )با تأکید وزارت عتف بر جمعب( به

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

 سؤال
ها تماس بگیرد. با آن های مشخصی را در طول هفته با اساتید راهنما و مشاور هماهنگ کند تادانشجو 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

 صورت کلی در ابتدا یا پایان کار رر یا بهالف( اعالم نظر با کامنت روی فایل الکترونیک در نقاط مق
 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
 اهو ارسال مجدد به دانشجو یا دانشگ

 ب( تکمیل فرم تأیید در برگه اصلی با ارائه مستقیم دانشجو یا نماینده آن به استاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

و انتشار پژوهش  ساماندهی 

3 

 هدف کلی: آشنایی با نحوه ساماندهی و انتشار پژوهش

 اهداف یادگیری
 نامه یا رسالههای پانآشنایی با ساماندهی نهایی بخش 
 نامه یا رساله آشنایی با نحوه دفاع از پایان 

 نامه یا رساله الگوهای انتشار نتایج پایان آشنایی با انواع 
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 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 بینیبرای هر دوره پیش های آموزشی ضوابط خاصینامهآیین

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

 موردتوجه قرار دهد. 
 
 فرایند پژوهش با تأکید بر گام ساماندهی و انتشار پژوهش .7-0

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

 . فرآیند پژوهش با تأکید بر گام ساماندهی و انتشار پژوهش0 -7جدول 
 توضیح مراحل ردیف فرآیند کلی پژوهش

 
 طراحی پژوهش

 ای تخصصی برای پژوهش انتخاب حوزه انتخاب حوزه مطالعاتی 7
 العاتیتهیه فهرستی از مسائل و مشکالت در حوزه مط 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 رسالهلگوی پایانساماندهی محتوای پروپوزال در ا 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 ساماندهی و تدوین گزارش پژوهش 7
 «ستر و کتابمقاله، پو»)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      
ا یا پژوهشگر باید ضمن توجه به الگو یشود. بنابراین دانشجو های 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 میدیگران نقلفصل دوم از 
شود تا افراد و مؤسسات مرتبط از نتایج  آورد. فصل پنجم برای جامعه و مردم نوشته میهای پژوهش را میچهارم یافته

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

 هایی دارند.غلب در کلیات یکسان و در جزئیات تفاوتهای مختلف، ادانشگاه

نامه یا رساله در قالب جلسه دفاع است. سایر الگوهای انتشار شامل الگوی دیگر انتشار پژوهش، به شکل دفاع از پایان
یوست پهستند که در « پردازیهای آزاداندیشی و نظریهمقاله در مجالت، مقاله در همایش، کتاب، ثبت اختراع، کرسی»

ها پرداخته خواهد شد. از آنجائیکه پذیرش و چاپ مقاله در نشریات علمی از ضروریات طور مفصل به آنکتاب به
اب توان در پیوست شماره یک کتالتحصیلی دانشجویان دوره دکتری است، توضیحات کامل آن را میمجوز دفاع و فارغ

 مطالعه کرد. 
   
 ه دکتری نامه یا رسالراهنمای نگارش پایان .7-2

 به شرح« نامهرساله و پایان»دارای ساختار و اجزایی مشخص است. الگوی رایج در ساختار « نامه یا رسالهپایان»هر 
 ه شود. هم نوشت فصل سهصورت ها ممکن است بهو مبتنی بر پنج فصل است که البته در برخی رشته 2-9جدول 

 مبتنی بر پنج فصل« رسالهنامه و پایان». ساختار رایج در نگارش 2-7جدول 
 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 فارسیها، فهرست شکلفهرست جدول

 ها، قلمرو پژوهشله، اهمیت و ضرورت، اهداف، سؤاالت یا فرضیهمقدمه، بیان مسئ»و شامل « کلیات پژوهش»با عنوان  فصل اول 2
 « و تعاریف نظری

 « بندی کلیمقدمه، مبانی نظری، ادبیات پیشینه و جمع»و شامل  «مبانی نظری و ادبیات پژوهش»با عنوان  فصل دوم 9
ها و روش آوری دادهه، ابزار جمعمقدمه، روش پژوهش، جامعه و نمون»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»و شامل  «گیریبحث و نتیجه»با عنوان  فصل پنجم 6

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

کنند این است که در شرایط یکی از سؤاالت رایج در میان دانشجویانی که رساله دکتری خود را ساماندهی می       
ل اولیه و مدل نهایی شده در کجا باید ارائه شود. برای این منظور با استعالم از ، مدسازیمدلیابی یا های مدلپژوهش

بندی به این شرح حاصل شد که در های پیشنهادی، جمعچند تن از اساتید و انتخاب بهترین رویه در میان انواع رویه
وم و شود. در فصل دمسئله ارائه  با روش کمّی، بهتر است تا مدل مفهومی اولیه در فصل اول و انتهای بیان سازیمدل
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بندی، مدل مفهومی اولیه باید بر اساس مطالعات مبانی نظری و پیشینه پژوهش به تأیید برسد یا بهبود یابد. در در جمع
 ود. شگیری نهایی معرفی میهای پژوهش و در فصل پنجم همان مدل با رویکرد نتیجهفصل چهارم، مدل برآمده از یافته

یا همان فصل « شناسی پژوهشروش»در قالب سه فصل، اغلب بخش « نامه و رسالهپایان»لگوهای نگارش در ا     
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 « یشینه پژوهشپ»، «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 سازمانجامای از مکاتبات انای از پرسشنامه، نمونهها به ارائه سؤاالت مصاحبه، نمونهاغلب در آن
 شود. پرداخته می

 
 نامه یا رسالهپایانصفحه عنوان طراحی  .7-7

ها به شکل کاغذی بر روی جنس و رنگ جلد و و انتشار آن« نامه و رسالهپایان»پیش از تکلیف بر الکترونیکی شدن 
کردند. اما در رویکرد الکترونیکی میها الگوی خاصی را دنبال عطف آن تأکید خاصی وجود داشت و برخی دانشگاه

ه محض باز شدن صفحنخستی است که بهعنوان یا همان صفحه « نامه و رسالهپایان»توان گفت که منظور از جلد می
« الهنامه و رسپایان»شود. پشت جلد نیز، همان صفحه پایانی فایل الکترونیک، در مقابل چشمان خواننده نمایان می

عنوان نمونه برای طراحی صفحه جلد در راهنمای نگارش رساله شود. بهرین صفحه پدیدار میاست که پس از آخ
 تأکید شده است.  9-9دکتری دانشگاه پیام نور بر مالحظاتی به شرح جدول 

 . فهرست مطالب روی جلد به ترتیب از باال به پایین7-7جدول 
 مطالب روی جلد به ترتیب ردیف

 متر از لبه باال(سانتی 2سانتی مترمربع در باالی وسط صفحه بافاصله  4تا  9)در ابعاد  آرم دانشگاه پیام نور 7
 زیر آرم« دانشگاه پیام نور»عبارت  2
 نام مرکز/ واحد دانشگاهی پیام نور 9
 یی( )نام رشته تحصیلی بر اساس اطالعات رشته در کارت دانشجو......« 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
 ری شود(و ذکر نام استاد یا استادان مشاور )از ذکر عبارات سرکار خانم، جناب آقا و ... خوددا« 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.غیراز آرم دانشگاه نسبت به دو طرف چپ و راست آن بهتمام مندرجات روی جلد به 71
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به  صفحه پایانی یا عنوانبرای باید  به زبان فارسیصفحه نخست یا عنوان شاره برای روی کلیه مندرجات موردا     
ت باید اس صفحه عنوان فارسیکه ترجمه انگلیسی از مطالب  صفحه عنوان انگلیسیزبان انگلیسی آورده شود. در 

جز ات انگلیسی عنوان، بهبه میالدی و معادل تاریخ فارسی نوشته شود. حرف اول تمامی کلم« تاریخ، ماه و سال»
و برای  Supervisorباید با حرف بزرگ تایپ شود. برای معرفی استاد راهنما از عبارت  ofو  andکلمات اضافه مانند 

شده هایی از صفحات طراحینمونه 2-9و  7-9های شود. شکلاستفاده می Advisorمعرفی استاد مشاور از عبارت 
 در دانشگاه پیام نور هستند. رساله دکتری  صفحه عنوانبرای 

 
 فارسی رساله دکتری در دانشگاه پیام نور  صفحه عنوان. نمونه طرح 0-7شکل 

 شده است.نمونه پشت جلد به انگلیسی برای رساله دکتری در دانشگاه پیام نور ارائه 2-9در شکل 
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 نور انگلیسی برای رساله دکتری در دانشگاه پیام صفحه عنوان. نمونه 2-7شکل 

 
 نامه و رسالهگذاری صفحات پایان. شماره7-2-2

رساله »شود. این الگو نیز بر اساس استفاده می 4-9گذاری صفحات به شرح جدول ها از الگوی شمارهدر اغلب دانشگاه
ا رتناسب دانشگاه و مقطع خود باید الگوی دانشگاه موردنظر خود در 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. شماره0-7جدول 
 ضوابط شماره صفحه
 صفحه جلد الکترونیکی بدون شماره

 بسم ا... الرحمن الرحیمصفحه  آ
 های روی جلدها و فونتکلیه 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(ها، عناوین پیوستفهرست مطالب )شامل عناوین اصلی و فرعی فصل ادامه حروف
 ها(ها )شماره جدول، عنوان جدول و شماره صفحه آنفهرست جدول حروفادامه 

 (، در صورت ضرورتAbbreviationsفهرست عالئم و کلمات اختصاری ) ادامه حروف
 چکیده فارسی 7

 های اول تا پنجم رساله متن اصلی: شامل فصل ادامه عدد
 نگلیسی( تحت یک بخشفهرست منابع )ابتدا منابع فارسی سپس منابع ا 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 5فاصله شماره صفحات با رعایت      
 را رعایت کرد.  5-9صفحات باید مالحظاتی به شرح جدول 

 هاها و نقشهها، نمودارها، شکلگذاری و عنوان جدول. شماره1-7جدول 
 گذاریشماره ردیف

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

 د.باید در باالی آن آورده شو« 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»تصاویر با واژه ها، نمودارها و کلیه شکل 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 

                                                           
1. No Significant  
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ها با خط ها نیز هر رابطه یا فرمول در متن رساله با دو شماره و جداسازی آنط و فرمولگذاری رواببرای شماره     
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
 

 یسی و استنادنویسی. الگوی منبع نو7-2-7
در »و « متندرون»، در دو محور «مقاله و کتاب»و حتی دیگر منابع علمی مانند « نامه و رسالهپایان»منبع نویسی در 

 گیرد.انجام می 6-9به شرح جدول « فهرست منابع
 « نامه و رسالهپایان». محورهای منبع نویسی 6-7جدول 

 توضیح محور ردیف
 متنی با رویکرد خالصه مانند نام خانوادگی و سال رائه منابع مورداستفاده در متن یا ارجاعات درونا متناستناد درون 7
دهی در آدرس 2

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

ارد که وجود د« نامه، رساله، مقاله و کتابپایان»در « منبع نویسی»شده متعددی در مجامع علمی برای الگوهای پذیرفته
بر « نامه و رسالهپایان»ها برای نوشتن کتاب معرفی شده است. اغلب دانشگاه 9شماره ها در پیوست ترین آنرایج

شود، باید در فهرست منابع آورده حتماً منابعی که در متن استفاده می تأکیددارند. VANCOVERیا  7APAالگوهای 
جدید  شود ترتیب قدیم بهشود، باید در متن آمده باشد. تأکید میو آن منابعی نیز که در فهرست منابع آورده میشود 

 در متن و ترتیب الفبایی در فهرست منابع رعایت شود. 
 
 . الگوی نگارش چکیده7-2-0  
نوشته  1-9ساختاری به شرح جدول شده است که اغلب پس از پایان پژوهش با ای از پژوهش انجامچکیده، خالصه فشرده 

 شود. می
 نامه و رساله. ساختار نگارش چکیده در پایان7-7جدول 

 نمونه ساختار ردیف
 شود. اغلب در یک عبارت و بر اساس عنوان پژوهش نوشته می هدف پژوهش 7
 هاآوری دادهمعگیری و ابزار جمعرفی روش پژوهش، جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه شناسی روش 2
 هاوتحلیل یافتهترین 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
 شناسایی پژوهش کمک کند.  حداقل سه و حداکثر پنج کلمه کلیدی که در جستجوها به کلمات کلیدی 5

                                                           
1. American Psychology Association  
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ها بر مالحظات خاصی تأکید دارند. برای نمونه دستورالعمل نگارش چکیده در برای نوشتن چکیده برخی دانشگاه     
 تأکید دارد. 8-9دانشگاه پیام نور، بر مالحظاتی به شرح جدول 

 . مالحظات نگارش چکیده3-7جدول 
 مالحظات ردیف

 صورت یک پاراگراف( نوشته شود.صورت ممتد )بهید بهچکیده )خالصه فارسی( با 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  9ه حداقل در انتهای چکیده فارسی، کلمات کلیدی ک 4
باید ترجمه چکیده فارسی و در انتهای رساله و حداکثر در یک صفحه باشد در انتهای چکیده  Abstractچکیده به زبان انگلیسی یا  5

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

 مختلف هایها در بخش. اندازه فونت7-2-1
ها نیز باید به دستورالعمل دانشگاه مربوطه مراجعه کرد. برای نمونه دانشگاه پیام نور دستورالعملی به برای این انتخاب

 معرفی کرده است.« نامه و رسالهپایان»های مختلف را برای نگارش بخش 3-9شرح جدول 
 و رساله در دانشگاه پیام نورنامه . انواع اندازه و نوع قلم برای نگارش متن پایان9-7جدول 

 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 متن جدول 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 نگلیسیمتن چکیده ا 74

 B Lotus 74 منابع فارسی 75

 Time New Roman 72 منابع انگلیسی 76
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 گذاری در صفحاتبندی و فاصله. الگوی حاشیه7-2-6
کنند. این استفاده می 71-9ها از الگویی به شرح جدول گذاری صفحات نیز اغلب دانشگاهبندی و فاصلهبرای حاشیه 

 ط به دانشگاه پیام نور است.مالحظات مربو
 گذاریبندی و فاصله. مالحظات حاشیه01-7جدول 

 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 میدن آنتر از فضای داخل حاشیه بود، با کوچک کراگر در مواردی اندازه شکل یا جدول بزرگ 2
 باشد. 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
 ندارد. بین عنوان جدول )شکل/نقشه( و جدول فاصله نیاز 6
 شود.متر و در وسط صفحه لحاظ میسانتی 5/7شماره صفحات اصلی با اعداد فارسی تایپ و فاصله آن تا پایین صفحه  1

 
 . الگوی تعهدنامه اصالت رساله7-2-7
 خواهد بود. 9-9شده در شکل تعهدنامه اصالت رساله به شرح متن ارائه 

 تعهدنامه اصالت رساله
 .............. آموخته مقطع دکتری تخصصی در رشته.......... دانشاینجانب ............

ام، که در تاریخ ................ از رساله خود تحت عنوان................................. با کسب نمره.......... دفاع نموده
 .شوموسیله متعهد میبدین

جانب بوده و در مواردی که از دستاورهای علمی شده توسط ایناین رساله حاصل تحقیق و پژوه انجام (7
ام، مطابق ضوابط و رویه نامه، کتاب، مقاله و ......( استفاده نمودهو 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، پایینتحصیلی )هم این رساله قبالً برای دریافت هیچ مدرک (2

 مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
برداری اعم از چاپ مقاله، کتاب، ثبت چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره  (9

مشاور و درج نام دانشگاه پیام اختراع و....... از این رساله را داشته باشم، با ذکر نام استادان راهنما و 
 .نور اقدام خواهم کرد

پذیرم و چنانچه در هر مقطع زمانی خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب حقوقی ناشی از آن را می (4
همچنین دانشگاه پیام نور مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار کند و در صورت ابطال 

 ی نخواهم داشت.گونه ادعایام هیچمدرک تحصیلی
 نام و نام خانوادگی

 تاریخ و امضاء
 

 . نمونه تعهدنامه اصالت رساله7-7شکل 
 این تعهدنامه باید پس از امضا در متن رساله درج شود.
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 نامه و رساله شرایط الزم برای دفاع از پایان .7-0
د محترم راهنما، مشاور و داور نیاز ماه از زمان تصویب پروپوزال و تأیید اساتی 4نامه شرایط حداقل گذشت برای پایان

است. اما برای دفاع از رساله دکتری دانشجو حداقل پذیرش مقاله در یک نشریه معتبر و تأیید نهایی اساتید راهنما، 
 از تصویب پروپوزال نیاز است. سال یکمشاور و داوری و گذشت حداقل 

بر مصوبات سیصد و هشتمین جلسه شورای پژوهشی مبتنی  21/7/36/د مورخ 388/1بر اساس بخشنامه شماره      
نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی و همچنین دستورالعمل آیین 73و همچنین بر اساس ماده  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. 77-9موارد به شرح جدول  7938ن در سال پیام نور و اصالحات آ

 . شرایط مقاالت برای دفاع دکتری در دانشگاه پیام نور00-7جدول 
 توضیح شرایط ردیف

 سابق( ISI)معروف به  JCRموجود در لیست  نشریه علمی مورد تأیید وزارتین یا اعتبار نشریه 7
توانند نفر اول باشند و نباید نام دیگری غیر از اساتید راهنما، مشاور و دانشجو ذکر شود. جهت دانشجو 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 آورتاد راهنما در مقاله مستخرج میبرای افزایش کیفیت رساله، انجام گیرد؛ نام این افراد با تأیید اس

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

تواند استاد راهنما یا دانشجو بنا بر نظر استاد راهنما باشد. در مواردی که دو استاد راهنمای دار 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
 التحصیلی منوط به چاپ مقاله خواهد بود(.لزوم پذیرش یک مقاله علمی )البته فارغ جوز دفاعشرایط م 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، ایران9631-73935گاه پیام نور، ص.پ. فارسی: ..... گروه مدیریت، دانش
 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 
 امی نیست.یا همایش، الز

شود. ارزیابی می 73حداکثر  کمّینمره دانشجوی دکتری پس از دفاع، ازنظر کیفیت حداکثر بسیار خوب و ازنظر      
و نمره دستاورد پژوهشی بر مبنای دو، طراحی و  73در سامانه گلستان نمره رساله در دو بخش نمره دفاع بر مبنای 

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

ماه پس از  72یا اتمام سنوات تحصیلی یا مهلت  73در صورت عدم تمایل دانشجو و پذیرش نمره رساله بر مبنای 
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شده و نمره دانشجو ارزیابی 73حداکثر  کمّیتاریخ دفاع، رساله دانشجو ازنظر کیفیت حداکثر بسیار خوب و ازنظر 
 .کندحساب شرط چاپ مقاله تسویهتواند بهشود و دانشجو میقطعی محسوب می

 . تعیین نمره اختصاصی به دستاورد پژوهشی مستخرج در دکتری تخصصی02-7جدول 
حداکثر نمره  نوع دستاورد پژوهشی ردیف

 برای هر مورد
حداکثر نمره 
 در موضوع

 5/1 25/1 یا تأیید استاد راهنما Scopusهای نمایه شده پذیرش یا چاپ مقاله در مجله 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 ISIاله در مجالت علمی وزارتین و چاپ مق 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

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

7 2 

   اده کرد.استف توان از توضیحات مفصل در پیوست اول کتابل مقاله میمنظور ارسابرای شناسایی نشریات معتبر به       
 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 اه پیام نور، نمونه در مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگ

 شود. تحویل مسئول پژوهشی می 74-9و  79-9های طی فرایندهایی به شرح جدول« مقاله اخذ نمره دستاورد پژوهشی»
 . فرایند ارائه مقاالت مستخرج از رساله برای اخذ مجوز دفاع07-7جدول 

 مراحل  ردیف
 ( توسط دانشجو با امضای اساتید راهنما و مشاورPh.Dیل فرم گواهی اعالم کفایت و تأیید رساله دکتری تخصصی )تکم 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( تکمیل7ت به انضمام فرم شماره ارائه مدارک مربوط به مقاال 7
 بررسی مقاالت دریافتی توسط کارشناس پژوهش به لحاظ اعتبار نشریه و ارسال به شورای تخصصی دکتری گروه 0
 آموزش انجام دهد. تواند اقدامات بعدی دفاع را با هماهنگی در صورت تأیید مقاالت ازنظر اعتبار نشریه و محتوا، دانشجو می 1
 دسترسی است.های مذکور در بخش پژوهشی مرکز تحصیالت تکمیلی قابلکلیه فرم 6

 

 . فرایند ارائه مقاالت مستخرج از رساله برای اخذ نمره دستاورد پژوهشی00-7جدول 
 مراحل  ردیف

نمره( با امضای  2تا جهت اخذ نمره دستاورد پژوهشی ))ب( با عنوان: گواهی تأیید مقاالت مستخرج از رساله دکتری 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
 دانشجو و ارائه به بخش پژوهشی مرکز ( توسط6تکمیل فرم تعیین ارزش آثار پژوهشی رساله دکتری تخصص )کاربرگ شماره  7
( به شورای تخصصی دکتری جهت اختصاص نمره دستاورد 6بررسی مقاالت دریافتی توسط کارشناس پژوهش به انضمام )کاربرگ شماره  0

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

 
 نامه یا رسالهالگوهای انتشار نتایج پایان .7-1

 ارائه شده است.  75-9نامه یا رساله در جدول انواع الگوهای انتشار نتایج پایان
 نامه یا رساله. انواع الگوهای انتشار نتایج پایان01-7جدول 

 توضیح الگوها فردی
 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
 پسندمقاله با ساختار مطبوعات عمومی و عامه مقاله مطبوعاتی 9
 ها و انواع مراکز و رویدادهای علمی معتبریشبرای هما 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
 عنوان یک دستاورد پژوهشیاعالم 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 پایان7-1-0
یه هویژه در جلسه دفاع از رساله دکتری مالحظات متعددی ازجمله تصورت 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 بنی و درک و پذیرش بهتر مخاطبان کمک میصفحات مناسب پاورپوینت، به سخنرا
 توجه داشت. 76-9ای است، اما باید به مالحظاتی به شرح جدول دفاع از رساله کاری هنری و سلیقه

 . مالحظاتی برای تهیه پاورپوینت مربوط به جلسه دفاع از رساله06-7جدول 
 توضیح مالحظات ردیف

 کلمه 3تا  5هر خط بین  سی در هر خطکوتاه نوی 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
 اسالید در یک نگاه امکان درک کلی و سریع مخاطب از هر صفحه یا 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
 معنیبی پرهیز از جمالت و کلمات و تصاویر ناقص، مبهم 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 25انتخاب سایز فونت مناسب برای خوانده شدن از فاصله دور )حداقل  سایز نوشته 71
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 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(استفاده میاستفاده از فیلم، صدا و موسیقی متناسب با مطالب در صورت امکان )کمتر  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      
 نجام داد.ا 71-9توان با توجه به جدول می

 نامه یا رساله. محتوا و عناوین منتخب برای اسالیدهای دفاع از پایان07-7جدول 
 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

 اهمیت و ضرورت آن
ان مسئله، اهمیت، ضرورت و دلیل انتخاب معرفی متغیرها، بی
 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 ش نمونهروش پژوهش، جامعه، رو شناسیروش 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 های ایجادشده در طول پژوهشارائه محدودیت هامحدودیت 8
 7 فصل پنجم کاربردها برای هر یافته شنهادهای کاربردیپی 3
 7 فصل پنجم موضوعات پژوهشی برای دیگران پیشنهادهای پژوهشی 71
 7 - سپاسگزاری از توجه و همراهی حضار صفحه پایانی 77

ه دون احساس هرگوننامه یا رساله باید با آرامش و ببرای 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
پاسخ داد.  ان تمام شود و بعدطرح سؤال به میان سؤال پرسشگر بیاید؛ باید اجازه داد تا صحبت پرسشگر یا پرسشگر

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 نتقاد و پیشنهاد چیز بدی نیست. برای مدیریت مؤثرتر جلسه دفاع از پایانگیرد؛ بنابراین وجود انقرار می
 را موردتوجه قرار داد. 78-9توان اقداماتی به شرح جدول کسب نتیجه مناسب می
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 نامه یا رساله. مالحظاتی برای مدیریت مؤثر جلسه دفاع از پایان03-7جدول 
 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 فونتهماطمینان از پخش اسالیدها بدون مشکل و به 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.الدر واکنش به سؤاالت یا پاسخ منطقی بدهید و توجیه نکنید و از سؤ 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

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

ه یا نامپاسخ به یک سؤال غیرمعمول در جلسه دفاع، رد نشده است. سؤاالت معمول یا رایج در جلسات دفاع از پایان
ها هیچ جای نگرانی برای سخنران نخواهد باشد که با تسلط بر آن 73-9تواند شامل مواردی به شرح جدول رساله می

 بود.
 نامه یا رساله. سؤاالت رایج داوران و حاضران در جلسه دفاع از پایان09-7جدول 

 سؤاالت ردیف
 اید؟چگونه به این عنوان برای پژوهش خود رسیده 7
 ژوهش چقدر به پیشرفت علم در این حوزه کمک کرد؟این پ 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؟ارج از نمونه اصلی استفاده کردهکننده خآیا برای پایایی پرسشنامه از تعداد شرکت 6
 اید؟گیری استفاده کردهروش نمونهچرا از این  1
 اید؟روش پژوهش استفاده کردهچرا از این  8
 آیا پیشنهادهای کاربردی شما واقعاً برگرفته از نتایج پژوهش شما است؟ هر یک مربوط به کدام نتیجه است؟ 3
 شود؟مشکالت جامعه حل میبا این پژوهش چه مشکلی از  71

 
 نامه و رساله با مقالهانتشار نتایج پایان .7-6

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

می و عل»توان به دو نوع بندی کلی میها را در یک دستهگونه مقاالت خواهد بود. مقالهپذیرش یا چاپ این برایدفاع 
ترین تفاوت این دو نوع مقاله در ساختار نگارش و نشریات هدف برای چاپ آنان است. تقسیم کرد. مهم« مطبوعاتی
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ی، شناسعنوان، فهرست نویسندگان، چکیده، لغات کلیدی، مقدمه، روش»امل مقاالت پژوهشی اغلب با ساختاری ش
ه شود. مقاالت مطبوعاتی ساختاری سادهای پژوهشی نوشته میو برای نشریه« ، بحث و فهرست منابعهایا یافته نتایج

نشریات  منظور انتشار درو به فهم برای عمومهستند که با زبانی ساده و قابل« عنوان، نویسنده، لید و بدنه»دارند و شامل 
های مورد تأکید در نظام دانشگاهی از نوع مقاالت علمی و اصیل شوند. مقالهسایت دانشگاه نوشته میعمومی یا وب

هایی ه از دادهبرگرفتباشند. مقاالت اصیل  شدهچاپاست که باید در نشریات معتبر و مورد تأیید وزارت علوم پذیرش یا 
ن برای نوشت آوری کرده است.طور مستقیم و با ابزارهای مشخص جمعهشگر از جامعه یا نمونه بهاست که خود پژو

پاسخ دهد و  21-9شرح جدول مقاالت اصیل نویسنده یک مقاله علمی باید قبل از شروع به نگارش به سؤاالتی به
 وضوح در ساختار مقاله مشخص باشند.   ها بهپس از نگارش این پاسخ

 های نویسنده یک مقاله پژوهشی از خودترین پرسش. مهم21-7جدول 
 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
 ند درجایی از آن استفاده کند؟چه دانش جدیدی تولیدشده که خواننده بتوا 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؟ زیابی یا ارزشیابی ادعای پژوهشگر استفادهاز چه استانداری برای ار 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 آنچگونگی پاسخگویی پژوهشگر به »

(. همچنین در پژوهش دیگری معلوم شد حتی در صورت ارائه یک روش ابداعی و جدید از سوی 7937همکاران، 
ایت نشدن شده در مقاله از سوی داوران تنها به علت رعحل 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
 یوستالمللی در پنویسی در انواع نشریات داخلی و بینتوضیحات بیشتر در خصوص مقاله(. 7937دوالنی و همکاران، 

  کتاب ارائه شده است. اول
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 هدف کلی: آشنایی با مبانی جستجو برای پژوهش

 اهداف یادگیری
  آشنایی با مفهوم جستجو 
 آشنایی با انواع الگوهای مرور منابع 

 ای جستجو آشنایی با موتوره 

 های اطالعاتی آشنایی با انواع پایگاه 

 افزارهای ساماندهی نتایج جستجو آشنایی با نرم 
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 مهمقد

نوعی بازیابی همین است. مفهوم پژوهش به« جستجو»های دائمی در طول یک پژوهش ترین فعالیتیکی از مهم
 شود. جستجوها است. در این فصل به مبانی جستجوی مؤثر برای انجام پژوهش پرداخته می

 

 . مفهوم جستجو0-0
ور از گیرد. منظات عمومی مورداستفاده قرار میای دارد و با رویکردهای مختلفی در ادبیکلمه 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
 د جستجوی برای خرید خودرو یا اجاره خانه  فعالیت جستجو برای رفع نیازهای روزمره یا کارهای رایج مانن 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

ا ن یهای روزمره زندگی هستند که درنهایت با یک یا چند تلفجستجوهای عمومی و ساده، بخشی از فعالیت     
کند. در جستجوی وابسته به رسد و بر اساس آن اقدام میمشاوره و یا جستجو در فضای مجازی، فرد به نتیجه می

 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؟مردم چه کاالیی را بهتر می»پی پاسخ به سؤاالتی چون  در تجاری 7
 های جنایی و قضایی برای کشف حقیقت یا عامل جرم اقدام کارآگاهان و بازجویان پرونده پلیسی 2
 به حقایق پشت پرده  بردن پینگار برای تالش روزنامه نگاریروزنامه 9
 آوری اطالعاتی دقیق درباره فضا و زمینه داستان سازان برای جمعگویان و سناریونویسان و فیلمتالش 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.شجو مکلف به جستجو درباره موضوعی خاص و ارائه نتایج آن میکار جستجوی کالسی که در آن دان 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

 های بین جستجوی پژوهشی و غیرپژوهشی )عمومی و شغلی(ترین تفاوت. مهم7-0ل جدو
 جستجوی غیرپژوهشی ردیف جستجوی پژوهشی

 برای رسیدن به پاسخ و کاربرد 7 گیری پژوهشیآوری داده، تحلیل و نتیجهبرای جمع
 تبار منابع نداشتن الزام به رعایت اصالت و اع 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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 های جستجو برای پژوهشترین 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
  و انتشار آن  ع تا پایان پژوهشلزوم جستجو از انتخاب موضو 9
 جستجو در مشکالت و تالش برای تبدیل آن به مسئله و عینی کردن آن و معرفی عنوان پژوهش  4
 « هانت و امثال آنهای اطالعاتی، گوگل اسکوالر، علمها، پایگاهکتابخانه»جستجو برای تکمیل پروپوزال در منابعی چون  5
 مانند جستجو با انواع کلیدواژه درباره یک موضوع« ها یا کلمات کلیدی مناسب جستجویدواژهکل»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 آنتهمطالعات، امکان مقایسه و ارائه تحلیل و تفسیر برای یاف
 منطقی  جستجو در ابعاد مبانی نظری و ادبیات پیشینه برای بیان فرضیه یا حدس 8

جوی کار با جستکند. اینباید جستجو « محدود و عینی کردن آن»یا « مشکل به مسئله»پژوهشگر برای تبدیل       
های پژوهشی هیافت»مند دهی نظاماسایی و سازمانادبیات پیشینه و مبانی نظری است. جستجوی ادبیات پیشینه بر شن

کمک « اهنواقص و فرصت»و شناسایی « هاتفسیر ایده»تأکید دارد. این امر به « قبلی در رابطه با موضوع موردبررسی
مند شده به طراحی یک پژوهش جدید های قبلی نظامطور خالصه پژوهش. به7(2176کند )گریوال، کاتاریا و داوان، می

را خوب شناخت و  5-4کند. برای انجام جستجوی مؤثر باید محورهایی به شرح جدول یا تکمیل آن کمک می
 ها استفاده کرد. درستی از آنبه

 . انواع محورهای کلیدی در فرایند جستجو با رویکرد پژوهش 1-0جدول 
 توضیح انواع ردیف

 های پژوهش ی با رویکرد تکمیل ظرفیتشناخت و کاربرد مؤثر انواع مطالعات مرور 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
 منظور انتشار نتایج پژوهش معتبر به جستجو برای شناسایی نشریات انتشار نتایج پژوهش 4

شود و در پایان کتاب و پیوست اول با عنوان در این فصل جستجو برای مراحل شروع تا پایان پژوهش ارائه می     
 د. منظور چاپ مقاله توضیح داده خواهد شجستجو برای شناسایی نشریات معتبر به« نویسی برای مجالت علمیمقاله»
  
 منابع برای جستجو . انواع 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 



 

 

 76 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
 یبا تأکید بر کتب تخصص کتاب 5
 های رسمی با تأکید بر رسانه های جمعی معتبررسانه 6
 نظران در مجامع معتبر شده توسط صاحبهای مطرحدیدگاه 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 رنتاینت 71

هشی ها، مراکز پژوهای موردبررسی، دانشگاهکتابخانه، اینترنت، سازمان»توان در مراکزی چون اغلب این منابع را می     
قررات حاکم نوع، میافت. برای جستجوی مؤثر در کتابخانه باید با محل قرار گرفتن منابع مت« 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»مقاله دارای انواع مختلف      

از پژوهش جامع، در عنوان گزارشی فشرده عنوان منتخب است. مقاالت پژوهشی بهپژوهشی مرتبط و نزدیک به
نامه از کنند. بسیاری از اساتید راهنما، قبل از تأیید عنوان پایانترین 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 شدهر کار پژوهش یا موضوع موردبررسی تازهکنید. برای افرادی که د

 دارد. 
 ها در شروع پژوهش. توصیه برای جستجو و مرور مقاالت و کتاب7-0جدول 

 هاتوصیه ردیف
 های با پیچیدگی کمترجستجو و مرور مقاالت و کتاب 7
 های دارای تفسیرهای کامل از یک موضوع هستند روری، خالصههای متأکید بر جستجو و مطالعه مقاله 2
 تر(دلیل زبان سادهها )بههای مطبوعاتی آنتأکید بر جستجوی نمونه کارهای افراد متخصص در حوزه موردمطالعه حتی مصاحبه 9
 بع برای مراجعه عنوانی فهرستی مناسب از مناهای مروری بهتأکید بر جستجو و مرور در فهرست منابع مقاله 4
 های پژوهشی مرتبطها 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
 «جه تحصیلی و سوابق آموزشی و پژوهشی اونویسنده، در»های مرتبط با موضوع با توجه به تأکید بر کتاب 1
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کند، اما اغلب تأکید عمیق بر موضوع خاص ندارند و ها دید وسیعی از عنوان و توصیف پژوهش فراهم میکتاب     
لذا  شوند.ها مانند فناوری اطالعات و ارتباطات، خیلی زود از رده خارج میبیشتر حالت کلی هستند. در برخی حوزه

 موضوع موردبررسی باید به تاریخ انتشار یا ویراست کتاب توجه داشت.  با توجه به
ها، مطبوعات، رادیو و تلویزیون نیز استفاده کرد. اگر بتوان توان برای تکمیل اطالعات از اخبار خبرگزاریگاهی می     

در فهرست منابع جای داد. بسیاری توان آن را های رسمی و معتبر اعالم کرد، میاخبار یا اطالعاتی را به نقل از رسانه
شود. در مواردی نظرات کارشناسان و از تغییرات، تحوالت و اخبار اجتماعی و مدیریتی از طریق این منابع اعالم می

عنوان یک منبع مورداستفاده قرار گیرد. هر چه قدر فرد از مرتبه تواند بهنظر در یک حوزه خاص، میافراد صاحب
ایی مرتبط باالتری برخوردار باشد، ارزش نظرات بیشتر است. فضای نامحدود اینترنت نیز اغلب علمی، تخصصی و اجر

گیرد اما با توجه به امکان حضور همگانی و ارائه اطالعات بدون محدودیت باید دقت و مهارت مورداستفاده قرار می
ای اینترنتی هالحات انتها یا پسوند آدرسها با اصطسایتمناسبی برای تشخیص اطالعات مفید و معتبر داشت. مبدأ وب

 شود. مشخص می 8-4شرح جدول به
 ها در جستجو های اینترنتی و اهمیت آن. پسوندهای آدرس3-0جدول 

 توضیح پسوند ردیف
7 .com ها نشانه تجاری بودن و لزوم داشتن احتیاط بیشتر در جستجو و استفاده از محتوای این آدرس 
2 .org زمانی غیرانتفاعی بودننشانه سا 
9 .edu نشانه سازمانی آموزشی بودن 
4 .gov نشانه سازمان دولتی بودن 

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

 

 جام جستجو  . فرایند کلی ان0-7
 (. 2176وجود دارد )گریوال، کاتاریا و داوان،  3-4در اجرای ساده یک جستجوی پژوهشی مراحلی به شرح جدول 

 . مراحل اجرای ساده جستجو برای پژوهش 9-0جدول 
 مراحل ردیف

 الی فارسی و انگلیسی های احتمشناسایی و انتخاب کلمات کلیدی از عنوان و پرسش کلی پژوهش با تأکید بر انواع معادل 7
 برای جستجوی منابع در چندین پایگاه داده مناسب و در ادامه ارزیابی، ثبت، مرور و بازنگری نتایج« کلمات کلیدی»استفاده از  2
 ساماندهی نتایج جستجو  9

جه که پژوهشگر با تو دریافت کرد« رایگان و پولی»توان به دو شکل ها، منابع را میهای دادهدر بسیاری از پایگاه    
ها اقدام کند. در سطوح پیشرفته پژوهشگر باید برای جستجوهای خود در به شرایط خود باید نسبت به دریافت آن

 را مشخص کند.  « طرح جستجو»ابتدای کار یک 
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 . انواع الگوها در طراحی جستجو0-0
کی دهند. یوهش تا حد یک روش ارتقاء میعنوان بخش کلیدی در طول پژای فعالیت جستجو را بهپژوهشگران حرفه

های مختلفی دارد که با توجه از رویکردهای طراحی جستجو تأکید بر مرور منابع است. جستجو و مرور منابع روش
وان تهای جستجو با رویکرد مطالعات مروری میتوان روش مناسب را انتخاب کرد. ازجمله روشبه شرایط پژوهش می

اشاره کرد. از  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 مروریوش. انواع ر01-0جدول 

 توضیح انواع ردیف
 ای از موارد کلیدی درباره موضوع موردبررسی جستجو و مرور ادبیات پیشینه با تهیه خالصه 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 ستجو و جمعج ایمرور محدوده 9
 و ترکیب نتایج تا رسیدن به یک یافته درباره موضوع موردبررسی  کمّیهای پژوهشی جستجوی یافته فراتحلیل 4
 رباره موضوع موردبررسی های پژوهشی کیفی و ترکیب نتایج تا رسیدن به یک یافته دجستجوی یافته فراترکیب 5
 گرایانه سازوکارهای چگونگی و چرایی مداخالت پیچیده محیطی در نتایججستجو و مرور واقع بینانهمرور واقع 6
 در زمینه موردبررسی  2چارچوب نظریبندی و ایجاد جستجوی ادبیات برای طبقه ایمرور نقشه 1
 ه خاص جستجوی ادبیات پیشینه در یک حوز مرور پیشینه 8

یرد. گمند موردبررسی قرار میشکلی نظامای 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 اس آنتعیین سؤالی درباره موضوع دارد تا بر اس
مند دربرگیرنده تمامی ادامه او نتیجه هر مقاله و کیفیت آن مقاله را مورد ارزیابی قرار خواهد داد. اگر این مرور نظام

سطح باالیی از مستندات علمی  عنوان نوعبه« مندمرور نظام»توان گفت که مقاالت پیشین درباره موضوع باشد می
ر از تصورت گرفته است. در مواردی این اقدام ممکن است به شکل فراتحلیل و در مواردی فراترکیب یا شکلی ساده

 ها باشد. آن
توان محتوای شده در یک حوزه خاص میهای انجامدر جستجو و مرور ادبیات پژوهش ضمن مرور پژوهش      

امه یا رساله نتیب زمانی و برای استقرار در بخشی با عنوان ادبیات پیشینه در فصل دوم پایانشده را به ترشناسایی
دهی کرد. بررسى پیشینه پژوهش، مطالعه گذشته پژوهش و نگاهى است به آنچه دیگران در آن زمینه یا با سازمان

                                                           
1. Narrative, Systematic, Scoping, Meta analysis, Realist and Meta synthesis  

 انی نظری برای پژوهش در حوزه مربوطه است. . چارچوب نظری، انتخاب محدوده مشخص و مرتبط از گستره وسیع مب 2



  

 

 

 مبانی جستجو برای پژوهش 79

جا اند، تا کچه کرده»باره دیگران دراین خواهد بدانداند. در بررسى پیشینه، پژوهشگر مىموضوعات مشابه انجام داده
هاى پیشین قرار دهد و در ضمن از ، تا او نیز کار خود را در راستا و ادامه تالش«انداند و چگونه کارکردهپیشرفته

اشند، حل کرده ب ترپیشپژوهشگر را  ها در حل مسئله خود استفاده کند. اگر دیگران مسئلهها و نتایج آن تالشروش
نداشتن روش »یا « نشدهدر صورت وجود مسئله حل»ای خواهد بود. اما داختن به چنین پژوهشی کار بیهودهپر

ررسى کار شد. تعریف مسئله به بررسى بهتر پیشینه و متقابالً ببهتوان براى حل آن با روش مقبول، دست، مى«قبولقابل
العه متقابل در یکدیگر دارند. در ابتدا پژوهشگر باید با مطکند. این دو تأثیر پیشینه به شناخت بهتر مسئله کمک می

ر تاکتشافى، شناخت نسبى از مسئله و مفاهیم مرتبط با آن به دست آورد و سپس با بررسى پیشینه شناخت خود را کامل
ا مطالعه آن ه بدست آورد کتر شدن شناخت نسبت به مسئله، بتواند منابع جدیدى براى پیشینه بهبسا با کاملکند. چه

 تر مسئله دست یابد. مرور نوشتارها و پیشینه پژوهش نوعی بررسی تحلیلی و انتقادیتواند 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 به هدف پژوهش، آن را شناسایی و بر اساس یک الگو و با توجه
ها را ارزیابی و های پیشین، آنای است که ضمن خالصه کردن پژوهشپژوهش استفاده کند. مرور نوشتارها مطالعه

یادی به های هر پژوهش به میزان زکند. تحقق هدفها را با یکدیگر و با پژوهش موردنظر مشخص میارتباط آن
 (. 7931های موجود بستگی دارد )مهری و فتاحی،کیفیت 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 در منابع، از اعالم نظر شخصی پرهیز می تأکید بر انعکاس نتیجه یا نظرات موجود

ا رویکرد تر بجزئی»مند به سؤاالت دقت بررسی و ارزیابی کرد. مرور نظامشواهد را به« مندمرور نظام»توان با می« کافی
یری گپردازد. در مرور روایی نتیجهیم« باز و وسیع با رویکرد کیفی و ذهنی»و مرور روایی به سؤاالت « و عینی کمّی

تمام  شدهریزیشناسایی دقیق، منظم و برنامه»مند با است اما در مرور نظام« تعداد مطالعات موافق و مخالف»بر اساس 
مطالعات  های بینتوان با شناسایی تفاوتمی« مرور روایی»شود. از جستجو با روش گیری مینتیجه« مطالعات مرتبط

« الهنامه یا رسمقدمه فصل یک پایان»و « بیان مسئله»مک گرفتن از شواهد پژوهشی ناهمخوان به تقویت اصلی و ک
تشریح متغیرهای درون »، «شناسایی چگونگی پاسخ به مسئله»کار با (. این7983باف و عزیزی، پرداخت )ملبوس

در مرور روایی « مون یک موضوع خاصتوضیح و ساماندهی مطالب پیرا»و « مقایسه مطالعات با یکدیگر»، «مسئله
ها، ژوهشنوع پ»هایی از نتایج جستجو بر اساس بندیتوان دستهمی« 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
 ابعاد مختلف بپردازد. از 
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برای جستجوی مؤثر باید اصالحات یا مفاهیم کلیدی را از سؤال پژوهش انتخاب کرد. بهتر است که هر مفهوم      
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 « ارزیابی مطالعات ازنظر مرتبط بودن محدوده مرور و»باید مواردی چون 
در مطالعات باشد. پژوهشگر باید ضمن جستجو در انواع « عنوان، جامعه و نتایج»تشخیص محورهای مشخصی مانند 

ت و دانش حاصل از آوری مؤثر اطالعابرای جمعهای داده به شناسایی و ارزیابی مطالعات مرتبط بپردازد. پایگاه
 استفاده کرد.  77-4توان از سؤاالتی به شرح جدول جستجو می

 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 نتایجی دارد؟  چه 2
 های پژوهش مورداستفاده آوری اطالعات درباره روشجمع چه روش پژوهش دارد؟ 9
 گیری آوری اطالعات درباره جامعه، نمونه و روش نمونهجمع شده؟ ای بررسیچه جامعه و نمونه 4
 ها  رباره ابزارها و روایی و پایایی آنآوری اطالعات دجمع شده؟از چه ابزاری استفاده 5
 یا کیفی کمّیهای وتحلیل دادههای تجزیهآوری اطالعات مربوط به روشجمع 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 شخصی دارد؟گیری مچه نتیجه 8
 ترین پیشنهاد کاربردی و مرتبط با پژوهش برای ثبت در ادبیات پیشینهآوری مهمجمع پیشنهاد کاربردی مشخص؟ 3
 تهیه عنوان پژوهش آوری بهترین پیشنهاد پژوهشی برای تشخیص چالش وجمع پیشنهاد پژوهشی مشخص؟ 71
  APAنویسی مانند نوشتن آدرس منبع با تأکید بر الگوهای رایج منبع آدرس منبع؟ 77
 نشانی دیجیتالی منبع )اخیراً در مقاالت رواج یافته است.(  مربوط به منبع؟ 7doiشناسه  72

 ساماندهی و مقایسه کرد. 72-4 ها را در جدولی مانند جدول نمونهتوان آنبرای ارزیابی نتایج جستجو می      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

است. « مقاله، کتاب و انواع آن»و یک شناسه الکترونیک برای انواع منابع علمی مانند  digital objective identityمخفف  doiدی او آی یا .  1
  این آدرس یک راه سریع برای پیدا کردن آن منابع است.
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 . جدول نمونه برای ارزیابی نتایج جستجو با رویکرد مرور02-0جدول   
 1مطالعه 0مطالعه 7مطالعه 2مطالعه 0مطالعه محورها ردیف

      عنوان 7
      نویسنده 2
      سال 9
      روش پژوهش  4
      جامعه و نمونه 5
      ادهآوری دابزار جمع 6
      هاروش تحلیل داده 1
      ترین یافتهمهم 8
      آدرس منبع 3
      doi شناسه  71

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

 هاهای حاصل از مرور مطالعات در مقایسه و ارزیابی آن. انواع وضعیت07-0جدول 
 توضیح انواع ردیف

 سال اخیر همه کامالً مشابه باشند، سؤال پژوهش به بازنگری نیاز دارد.   5در این حالت اگر مطالعات در  مطالعات مشابه 7
 و نیاز پژوهش فعلی مناسب است. در این حالت شرایط برای تشخیص خألهای موجود مطالعات نزدیک 2
 در این حالت مطالعه مرتبطی یافت نشده و لذا به جستجوهای بیشتری نیاز است. مطالعات نامرتبط 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. « یا مرور پیشینه، مطالعه بالقوه»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»یج حاصل از جستجو و مرور مطالعاتی باید به ادامه و بر اساس نتا

پرداخت. بر اساس این گام پژوهشگر درباره باقی بودن یا تغییر سؤال « زمان، محدوده، مطالعات»اساس عواملی چون 
 .  7(2117؛ گالزیو، 2115کسی و امالی، ؛ آر7331پژوهش یا دیگر معیارها تصمیم خواهد گرفت )کوک، مولرو و هاینس، 

 

 . موتورهای جستجو0-1
های خاصی دارد که نخستین گام در این امر، شناخت دقیق موتورهای استفاده مؤثر از موتورهای جستجو نیاز به مهارت

اتی به کجستجوی مورداستفاده است. اگر رکوردها یا نتایج برای جستجوی یک کلمه یا عبارت خاص، هیچ بود باید ن
 را موردتوجه قرار داد.  74-4شرح جدول 

                                                           
1.  Cook, Mulrow, Haynes, Arksey, O'Malley, Glasziou 



 

 

 81 مرجع پژوهش

 . 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 مترادفمیهای عمواستفاده 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»یا گاهی امالی غلط مانند « ری یا باطریبات»، «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 کواع نشانهیکی از پرکاربردترین موتورهای جستجو است که با شناخت ان موتور جستجوی گوگل،      
 توان به شکل مؤثرتری با آن جستجو کرد.می 75-4یا عملگرهای این موتور به شرح جدول 

 . انواع دستورات عملگر برای جستجوی مؤثر در موتور جستجوی گوگل 01-0جدول 
 توضیح انواع ردیف

 خواهد شد.  قراردادن کلمه یا عبارت بین این دو نشانه باعث جستجوی عین عبارت " " 7
2 OR  تهران »قراردادن آن بین دو کلمه مانندOR 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« ادب آداب دارد»با جستجو نتیجه که « 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. آید تا تمام محتوای سایت موردنظر برای آن کلمه جستجو یبعد از کلمه موردنظر، سایتی م 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. انواع گزارش از نقشه مربوط به تهران جستجو و گزارش داده می 

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 سالاده در عبارات عددی مانند جستجوی مقالهاستف =، <، > 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 مشخص کردن مجموعه

تواند به سؤاالت کاربر ای است که میشده در رایانه با یک روش اصولی مثل یک برنامه رایانهاز رکوردهای ذخیره
کند تا اطالعات موردنیاز خود را در اسرع وقت و با دقت گر کمک میپاسخ دهد. بنابراین پایگاه اطالعاتی به جستجو
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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 اطالعات بیشتر به منبع دیگر ارجاع می
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 پایگاه اطالعات یکی از منابع اصلی جستجوی مقاله است. پایگاه     

 های رایگان پرداخت. ها به دانلود انواع مقاله و ازجمله مقالهتوان به کمک آنوجود دارد که می

 های اطالعاتی برای دانلود رایگان مقاله . انواع پایگاه06-0جدول 
 توضیح واعان ردیف

 با امکان جستجوی مقاالت www.ensani.ir به نشانی پرتال جامع علوم انسانی 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.netبه نشانی  حوزه نت 6
 با امکان جستجوی پیشرفته اسناد علمی  scholar.google.comبه نشانی  گوگل اسکوالر 1
 ی پیشرفته از موضوعات دانشگاهی با امکان جستجو www.doaj.orgبه نشانی  پایگاه دوآج 8
 با امکان جستجوی پیشرفته از منابع علمی  www.ssrn.comبه نشانی  اس اس آر ان 3
 ه علمیها کتاب و مقالبا 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.  

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/
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 وگل اسکوالر. محیط شروع به کار گ0-0شکل 

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 

 
 منوی گوگل اسکوالر کردن باز. 2-0شکل 

 هستند.  71-4هایی به شرح جدول هر یک از موارد دارای ویژگی     
 های گوگل اسکوالر . انواع کارکردهای گزینه07-0دول ج

 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 شمارائه موضوعات موردعالقه و درخواست اطالعا 
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 گزینهیک از منابع پدیدار شده حاصل از جستجو، می در زیر هر      
 دید. 

 شده در گوگل اسکوالر های شناساییهای قابل انتخاب در مقاله. انواع گزینه03-0جدول  
 توضیح انواع ردیف

7 
 

 د. شونه دیجیتال شما در گوگل میبا کلیک روی ستاره و پررنگ شدن آن، مقاله یا کتاب وارد کتابخا

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

 تن مقاله  نمایشگر تعداد مورد استناد قرار گرف  9
 امکان معرفی مقاالت مرتبط با آن   4
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 . 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 نماد ناشر به

4-9.) 

 
 . لوگوی الزویر7-0شکل 

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 د با انتخاب لینک ثبتبای

ها کردن آنتوان به فهرست نشریات با امکان حذف و اضافهمی Remove Favorite Journals and Book Series  لینک
را در کادر جستجو وارد کرد تا بازیابی در تمام « ارتکلمه یا عب»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 های چکیده یا دوره زمانی خاص محدود کند. برای نمونه میها و پایگاهکتاب

چکیده مقاله همراه با »، «چکیده مقاله»های ها به شکلهای دستیابی به متن مقالهکلیک کرد. روش Searchروی کلمه 
 یا متن کامل باشد. « ، جداول و منابعای از چکیده، رئوس مطالب، تصاویرخالصه»، «منابع
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 . محیط جستجوی مقدماتی در الزویر 0-0شکل 

 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

 
 . صفحه جستجوی پیشرفته 1-0شکل 

 
 های دسترسی به منابع علمی رایگان به زبان انگلیسی . روش0-7

ن مکان، شده در ایشناسایی« نامهمقاله، کتاب یا پایان»در صورت فقدان امکان پرداخت پول حق عضویت یا خرید برای 
ها به شرح ردنظر و کپی و جستجوی آن در یکی از پایگاهمنبع مو 7(DOIتوان با استفاده از لینک یا شناسه دیجیتال )می

                                                           

هایی ای از اعداد و گاهی حروف و عالمتاست که شامل مجموعه Digital Object Identifier سرنام عبارت  DOI. شناساگر موارد دیجیتالی یا 7
ت )/( آن است که با عالمدر قسمت بعدی « کدسند»در ابتدا و « کد ناشر»یابد. این شاخص از دو بخش است که به هر نوع منبع دیجیتالی اختصاص می

 شوند.  از هم جدا می
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مقاالت  DOIها با قرار دادن نشانی لینک یا با احتمال بیشتری به آن دسترسی آزاد پیدا کرد. در این پایگاه 73-4جدول 
قاالت فراهم م های دسترسی رایگان به آنها و شناسایی محلو دیگر منابع و دستور جستجو زمینه اتصال به انواع پایگاه

 (. 7931زاده، شود )قربانی، حسنمی
 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.meه نشانی ب 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 مینامهانشگاهی، پایانهای درشته

خدمات « https://irandoc.ac.ir»و به نشانی « ایرانداک»پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران با نام اختصاری      
 دهد. رائه میا 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
 پژوهش خود  از پیشینهوجو آگاهی در 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 تخصصینامه و رساله بهی پروپوزال، پایانامکان سفارش تعیین میزان همانندی یا مشابهت محتوا 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

 شناسیهای تخصصی مانند جامعهز حوزهها با نظم الفبایی در هر یک اای 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 ... مایشنامهن
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 رسالههای مختلف در پایاناهنمای نگارش بخشارائه الگو و ر

 میلیون مدرک علمی رایگان   711پایگاه تمام متن  Zednee پایگاه زدنی 77
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سامانه مصورسازی  72
 پژوهش )مپ(

 امکان جستجو و نمایش فراوانی انجام پژوهش در استان، شهرستان یا شهر خاص در یک نقشه جغرافیایی

ت دروازه اطالعا 79
علمی، پژوهشی و 
 فناورانه ایران )در(

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

 های وب و اطالعات با کیفیت ی به پایگاهپیوندهای اینترنت
 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
علم، فناوری و نوآوری )شاخص( با امکان جستجوی منابع های پایش و ارزیابی سامانه 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

 یدادهای علمی ایرانداک امکان اطالع از انواع رو 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
کار وجوی خودهمانندجو پس از دریافت یک نوشته، با جست رود.کار میهای دیگر بهها/ رسالهنامهها و پایانپیشنهاده
دهد و با ها و منابع دیگر نشان میها و رسالهنامههای همانند آن نوشته را در پایانمتن مدارک ایرانداک، بخشدر تمام

های همانند یک نوشته با هر مدرک، با یک کند. بخشت میکلیک روی هر بخش، کاربر را به نشانی منابع همانند هدای
ها هم شوند. منابع همانند نیز با همان رنگ در راست صفحه دیده و اندازه همانندی با آنرنگ جداگانه نشان داده می

اندازه دهنده منابع گوناگون هستند و 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 دانشگاههمانندی را نشان نمی

ام در نکنند. بنابراین عالوه بر امکانات دسترسی شخصی افراد با عضویت و ثبتبرای دانشجویان خود فراهم می
های مشترک این مرکز در محیط دانشگاه به منابع آن دسترسی خواهند اههای مختلف، اغلب دانشجویان دانشگسامانه

 داشت.   
 
 های الکترونیک موردنیاز. دسترسی به کتاب0-3

ی عمومی هانهاد کتابخانه»توان از ظرفیت های موردنیاز، عالوه بر کتابخانه دانشگاه، میبرای دسترسی به کتاب      
ویت در یک توانند با عضمنبع اطالعاتی ازجمله کتاب، استفاده کرد. دانشجویان میوشش میلیون با بیش از سی« کشور

 ینامند شوند. برای های عمومی کشور بهرهصورت سراسری، از دریافت امانی کتاب در تمامی کتابخانهکتابخانه به
، استان، شهر «جستجوی کتاب»و در قسمت  www.samanpl.irتوان با مراجعه به سایت این نهاد به نشانی می منظور

د جستجو کرد. در میان نتایج جستجو، بای« کلیدواژه یا کتاب موردنظر را»و نام کتابخانه موردنظر را انتخاب و سپس 

http://www.samanpl.ir/
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رد. ، کتاب را دریافت کرا نوشته و با مراجعه به کتابخانه و ارائه آن« شماره رده کتاب»های موردنظر را انتخاب و کتاب
      www.nla.irبه نشانی « کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران»یا سایت  lib.irبه نشانی « لیب»همچنین سایت 
ااًل متوانند برای شناسایی کتاب موردنیاز و احتها میهایی هستند که دانشجویان با مراجعه به آناز دیگر فرصت

شرح ها بهشده برخی سایت(. در کنار موارد ارائه7931زاده، ها استفاده کنند )قربانی و حسنهای دارنده از آنکتابخانه
ها به هر دو صورت رایگان و با کنند. البته برخی از آنهای رایگان را فراهم میامکان دسترسی به کتاب 27-4جدول 

 کنند. ه انواع کتاب الکترونیک را برای فراهم میپرداخت حق اشتراک خدمات دسترسی ب

 ها برای دسترسی رایگان به کتاب  . انواع سایت20-0جدول 
 توضیح انواع ردیف

کتابخانه الکترونیکی  7
 امید ایران

 ی های گویا و الکترونیکبا دسترسی به کتاب www.irebooks.comبه نشانی 

  www.parstech.orgبه نشانی  پارس تک 2
  www.downloadbook.orgبه نشانی  دانلودبوک 9
کتاب در روز که در  9میلیون کتاب و مقاله و امکان دانلود تنها  51با بیش از  www.booksc.orgبه نشانی  بوک اس سی 4

 آدرس جدید را خواست.  support@bookmail.orgتوان با ایمیل صورت مسدود بودن، می
 فاده باید در آن عضو شد. که قبل از است 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 شت و کتابتوان عنوان موردبررسی خود را نودر 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
 

http://www.nla.ir/
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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 هاای اطالعاتی دانشنامهه. پایگاه0-9
شوند. شکل عمومی دارای تنوع موضوعی ها به دو شکل عمومی و تخصصی منتشر میالمعارفها یا دائرهدانشنامه

صی خود های معتبر حوزه تخصبیشتر و نوع تخصصی با تمرکز در یک موضوع تخصصی است. هر فرد باید دانشنامه
 های پرطرفدار عمومی معرفی شده است. برخی از دانشنامه 22-4جدول  ها استفاده کند. دررا شناسایی و از آن

 های پرطرفدار عمومی   . برخی دانشنامه22-0جدول 
 توضیح انواع ردیف

های مختلف برای عموم جامعه و به نشانی توسط عموم جامعه با سطوح سواد متفاوت در زبان 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.comبه نشانی با تأکید بر اطالعات عمومی  اینفوپلیز 1
  www.encylopedia.comهای مختلف به نشانی با تأکید بر اطالعات عمومی در حوزه اینسایکلوپدیا 8

 
 الگوهای مؤثر مطالعه منابع جستجو شده. 0-01

کلی شویژه فرد پژوهشگر است. پژوهشگر باید بتواند بهواندن یکی از ملزومات کلیدی برای هر انسان و بهمهارت خ
 ها تشخیص داده و استخراج کند. ورانه، منابع جستجو شده را مطالعه و نیازهای اطالعاتی خود را در درون آنبهره

د تر آن است که وقتی فرها، ابزار خواندن هستند اما مهمخواندن صحیح، نیاز به تفکر و درک پیام نویسنده دارد. واژه
خواند بر معنای فراتر از واژه تمرکز کند تا بتواند منظور نویسنده را بفهمد. توانایی و مهارت در خواندن متنی را می

های ر نظامدهد. در خواندن روش صحیح مطالعه اهمیت دارد و متأسفانه دامکان مطالعه مفید و مؤثر را افزایش می
 توانشوند. بامطالعه مؤثر و مهارت مناسب در خواندن میخوبی آموزش داده نمیهای صحیح مطالعه بهآموزشی، روش

بر ضعف ذاتی حافظه غلبه کرد. مهارت خواندن موجب روانی در خواندن، کاهش زمان مطالعه، افزایش میزان یادگیری، 
شود. مهارت خواندن بر رمزگشایی و درک مطالب نوشتاری ی یادآوری میسازنگهداری بیشتر مطالب در حافظه و آسان

 شده است.معرفی 29-4ترین زمان ممکن تأکید دارد. انواع سرعت خواندن با توجه به هدف در جدول در سریع
 . انواع سرعت خواندن متناسب با هدف27-0جدول 

 توضیح انواع خواندن ردیف
 دست آوردن نکات مهم یک مقاله یا کتاب مناسببرای یافتن مراجع و به  سطحی 7
 آوری اطالعات با مصارف فوری منظور جمعبرای دوباره خوانی مطالب آشنا و به تندخوانی 2
 ها با مفاهیم اصلی برای یافتن پاسخ به سؤاالت، توجه به جزئیات و مرتبط ساختن آن عادی 9
 شدهرتیب جزئیات و تکمیل مفاهیم از پیش آمادهبرای درک دقیق محتوا و یادگیری به ت با دقت 4

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/
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پایه و « رکد»کند. جستجو با مطالعه مؤثر به درک و انتخاب بیشترین مطلب موردنیاز با کمترین عالئم کمک می      
اساس خواندن است که با عمیق شدن و شناخت مفاهیم پایه در حوزه موردمطالعه، زمینه بیشتری برای آن فراهم 

  شود.می
 
 مدیریت اطالعات حاصل از جستجو. 0-00

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، نمیطور نامناسبی جمعکه اطالعات بهدرصورتی

آوری حاصل از ن منظور پژوهشگران الگوهای متفاوتی برای ثبت و ساماندهی اطالعات جمعاستفاده کرد. به همی
 شده است. ارائه 24-4ها در جدول ترین آنجستجوها خواهند داشت که برخی از مهم

 های ساماندهی اطالعات حاصل از جستجو. انواع روش20-0جدول 
 توضیح انواع  ردیف

 هابندی موضوعی آنبا قلم و کاغذ و طبقهبرداری یادداشت 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 ویژگیچند هر یک از روشهر       
ار را وری کافزارهای کاربردی و تخصصی در این رابطه، بهرهرسد آشنایی و تسلط بر نرمها دارد، اما به نظر میبه آن

 دهد. تا حد زیادی افزایش می

 

 Wordافزار . استفاده از نرم0-00-0
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 های گسترده این نرماطالعات است. قابلیت
 گیرد. برخی ازاستفاده برای پژوهشگر در جستجو موردتوجه قرار میدهای قابلترین کاربراست اما در اینجا مهم

 شده است. ارائه 25-4افزار ورد در جدول ترین نکات برای کار با نرممهم
 افزار ورد در مدیریت اطالعات حاصل از جستجو . نکات مهم برای کار با نرم21-0جدول  

 توضیح نکته  ردیف
 ها نشوید. ریختگی نوشتههما یک نسخه تمام مطالب را ساماندهی کنید تا دچار چالش بهترجیحاً ب یکدستی 7
 ویژه ایمیل خود ذخیره کنید. شده را در کامپیوتر، فالش بههر بار متن تایپ ذخیره کردن 2
 کنید.  پس از هر بار تغییرات در فایل، آن را با عنوان یا شماره یا تاریخ جدید مشخص تمایز تغییرات 9
 آوری و ساماندهی اطالعات بدون سردرگمیهای منظم برای جمعبندیها و حتی فصلها، فایلتهیه پوشه بندیپوشه 4
 نازنین استفاده شود. های مناسب و رایج مانند بی لوتوس و بیاز فونت فونت مناسب 5
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استفاده کنید. در قسمت  Advancedو بعد  Optionینه و گز 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 namesو سوم  Contextرا در وضعیت 
 Shiftدو کلید  زمانهمداشتن ، شماره یک صفحه را انتخاب و ضمن نگهاگر قصد فارسی کردن شماره صفحه را دارید شماره صفحه 1

 کلید را فشار دهید. در صفحه Shiftبا دست دیگر، کلید دیگر  Ctrlو 
ادی های پیشنهتوان با راست کلیک و انواع گزینهبرای چسباندن هر نوع متن از محیط دیگر در محیط جدید ورد می کپی و چسباندن 8

 شده در صفحه موجود، عمل چسباندن را انجام داد.  فونت مقصد یا فونت انتخاب یا به شکل

 است که در قسمت نوارابزار آن ابزارهای متنوع و متعددی وجود دارد. 1-4ای به شکل محیط ورد صفحه     

 
 . محیط کلی یک صفحه ورد7-0شکل 

شود، ابزارهای متعددی وجود دارد که کارکرد برخی از ده میافزار مشاهطور که در بخش نوارابزار این نرمهمان       
 معرفی شده است.  26-4ها برای پژوهشگر در جدول ترین آنمهم

 افزار وردترین ابزارهای نرم. برخی از مهم26-0جدول  
 ابزارها نوار منو ردیف

7 Home Clipboard ( ،)امکان برش و کپی و چسباندنFont ،دار، سایز، ضخیم شدن، ایتالیک، زیرخط )امکان انتخاب نوع
گذاری، فاصله چین، شمارهچین، وسطچین، راست)امکان تنظیم چپ Paragraphرنگ و هایالیت کردن فونت(، 

)امکان جستجو،  Editing)امکان انتخاب انواع سبک نوشتاری( و  Stylesها(، ها و امثال آن برای پاراگرافخط
 نتخاب متن( جایگزینی کلمات و انواع ا

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(، شماره )نگارش و Header& Footerیادداشت یا نظر دادن(، 
 )امکان انتخاب انواع نمادها و معادالت(.   Symbolsانتخاب الگوهای نوشتاری و دسترسی سریع به نوشته(، 
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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 ، رنگ و حاشیه در پسواترمارک

 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(،  Paragraphداد ستون نگارش و تعداد خط در صفحه(، تع

 زمینه یا جلو زمینه و دیگر موارد( کردن متن پیرامون عکس، بردن تصاویر به پس
5 References Table of Cintents ها(، وای آنروزرسانی محت)ایجاد جدول، انواع تغییرات، دادن عنوان و بهFootnotes  دادن(

 Captionsهای مختلف(، )استناددهی به روش Citation & Biblographyزیرنویس، داخل کردن با اندنوت(، 
 )ساختن عنوان برای جدول و معادله و شکل(، 

6 Index ها برای ساخت نمایه موضوعی و نمایه نویسندگان در  انتهای کتاب 
1 Review Proofing ن ویرایش امالی انگلیسی، شمارش کلمات متن(، )امکاComments  امکان ثبت یادداشت یا پیشنهاد(

 )امکان مقایسه متن ویرایش شده با اصلی و نمایش آن با رنگ قرمز( 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 نرم3-0شکل 

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 استناددهی. کادر محاوره برای ایجاد منبع جدید به9-0شکل 

(، و در ادامه نام نویسنده و در صورت بیش از یک نویسنده نوع منبع )کتاب یا مقاله Type of Sourceدر قسمت      
شود. پس از ورود اطالعات کتابشناختی، باید نهایی می Okو سپس سایر اطالعات مشخص و با کلمه  Editبا گزینه 
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 تناسب در حین نگارش و استفاده از مطالب مختلف در حین جستجو استناد یا ارجاع داد. برای این منظور در هربه
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 نرم0-00-2

Thomson Reuters EndNote افزارهای مدیریت اطالعات و استناد در روند پژوهش ترین نرمیکی از بهترین و جامع
 Endnoteجهت سهولت کار پژوهشگران، به کاربران خود عرضه کرده است.  Thomson Scientificاست که شرکت 

و نشر مقاله بر اساس استانداردهای مختلف کمک بسیار مؤثری در زمینه مدیریت مستندات، نوشتن مقاالت علمی 
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»های کتابشناختی در پایگاه
اف )در صورت موجود دیهای پیها را همراه با فایلو و منابع موردنظر را انتخاب و اطالعات کتابشناختی آنجستج

باشد تنها با واردکردن  DOI اف مقاله دارایدیکند. چنانچه فایل پیبودن( با یک کلیک ساده وارد کتابخانه شخصی 
گر عالوه پژوهششود. بهر در فیلدهای مخصوص آن وارد میطور خودکاآن 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
ف اثر، نام لینام اثر، نام مؤلف، سال تأ»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.  

ز ادهی آن در درون فایل ورد است. به این معنا که پس 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 جستنامه خود با کلیک بروی آیکون موردنظر وارد کتابخانه شخصی خود میتایپ مقاله یا پایان
صورت خودکار در درون فایل به« ارجاع در هنگام نگارش»اب گزینه انتخاب منبع موردنظر خود در کتابخانه با انتخ

ردازد. پمتن میفرض به ارجاع دهی در درونشده پیشورد در حال تایپ و در مکان استقرار نشانگر با فرمت انتخاب
تهای فایل ورد که در همان زمان در ان  (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. 



  

 

 

 مبانی جستجو برای پژوهش 95

یرد. گمتنی به ترتیب فهرست منابع پایانی مقاله یا کتاب یا رساله نیز شکل میبا ادامه دادن روند ارجاعات درون     
از  EndNote Web افزار از اینترنت قابل دانلود است. نسخه تحت وب این برنامه با عنوانهای این نرمرخی نسخهب

ترین قابلیت این نسخه امکان صورت رایگان در دسترس کاربران قرارگرفته است. مهمبه ISI طریق پایگاه اطالعاتی
های توان دادهراحتی میافزار بهکردن منابع جدید است. با این نرماتصال به اینترنت و استفاده از منابع همراه با اضافه 

کار  افزار هم وجود دارد کهها  را به اشتراک گذاشت و منابع را به همدیگر منتقل کرد. نسخه موبایلی این نرمکتابخانه
ود ندارد ته اندنوت در آن وجتر داشته و برخی از امکانات پیشرفبا آن مشابه قبلی است، با این تفاوت که نمایی ساده

 کند. عنوان کتابخانه همراه، همه منابع شما را حمل میاما به

امروزه برای ارسال مقاله به بسیاری از مجالت معتبر دنیا باید فایل اندنوت منابع مقاله را با آن ارسال کرد. استفاده      
یار مناسب است. اما متأسفانه برای نگارش مقاالت فارسی به افزار برای نگارش مقاالت به زبان انگلیسی بساز این نرم

برای « 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

افزار برای توجه این نرمیکپارچه شود. ازجمله امکانات قابل MS-Wordافزار ورد یا تواند با نرمافزار میاین نرم      
 اشاره کرد.  21-4توان به مواردی به شرح جدول پژوهشگران می

 برای پژوهشگران EndNoteافزار ترین امکانات نرم. مهم27-0جدول 
 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
 دهی مطابق با استانداردهای مهم دنیانویسی و ارجاعهای مختلف منبعدارا بودن فرمت 4
 هاتغییرات هماهنگ در آن منظور اعمالامکان 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 
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شود تا نامی به کتابخانه اندنوت داده و محل ذخیره آن را مشخص افزار از شما خواسته میدر شروع کار با این نرم      
 «ها، لغتنامه و دیکشنریقاالت همایشنامه، ممقاله، کتاب، پایان»کنید. انواع فیلدهای اطالعات برای انواع منابع چون 

 اقدام کرد.  28-4توان به چهار شکل به شرح جدول وجود دارد. برای ورود منابع و استنادات به اندنوت می
  EndNoteافزار های واردکردن استنادات به نرم. انواع راه23-0جدول  

 توضیح موارد ردیف
 ع به شکل دستیورود اطالعات مربوط به منب صورت دستیبه 7
 اسکوالر از ستینگ و انتخاب گزینه نمایش اندنوتتنظیم گوگل از گوگل اسکوالر 2
 خورد.از بخش اکسپورت و قسمت فرمت، گزینه اندنوت تیک می های اطالعاتی مانند ساینس دایرکتاز پایگاه 9
 شده ود اندنوت تعبیههایی که در خاز 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

 
 . ورود به صفحه اندنوت برای ورد دستی منبع جدید00-0شکل 

دید در کتابخانه شخصی شما باید روی گزینه مربوطه به در این صفحه و برای اضافه کردن یک منبع یا استناد ج     
 کلیک کنید.    72-4شکل 

 
 . گزینه ایجادکننده فرصت اضافه کردن منبع جدید بر روی نوارابزار صفحه اختصاصی اندنوت02-0شکل 

 نمایان خواهد شد.  79-4شکل ای بهپس از کلیک روی این گزینه، صفحه     
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 کننده منبع جدید در فهرست منابع کتابخانه شخصی در اندنوت. صفحه ایجاد07-0شکل 

را مشخص « مقاله، کتاب و یا دیگر موارد»نوع منبع از بابت  Reference Typeدر گام نخست باید از داخل کادر       
طالعات ا« کنترل و اس»یا  ctrl+sکلیدهای  زمانهمو سپس فیلدهای خالی الزم را تکمیل کرد. در ادامه با کلیک 

استفاده کرد. الزم به توضیح است که  23-4توان از راهنمایی به شرح جدول شود. برای پر کردن فیلدها میذخیره می
 تکرار نشده است. « نام، سال و عنوان»در معرفی فیلدهای انواع منابع، موارد معرفی شده در مرحله قبل آن مانند 

  EndNoteافزار شده برای منبع جدید در نرمی ارائه. راهنمای پر کردن انواع فیلدها29-0جدول  
 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: ابتدا نام و بعد نام 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 نوشتن چندمین سال انتشار نشریه  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 نوشتن هر نوع یادداشت در صورت لزوم 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 برای کتاب نوشتن محل انتشار الزم است. 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 نوشتن به ترتیب نام و نام خانوادگی ویراستار کتاب مانند: حمید قاسمی ویراستار 
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5 Translator نوشتن به ترتیب نام و نام خانوادگی مترجم کتاب مانند: حمید قاسمی مترجم 
 (Web Page)سایت ای وببر

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 نامه مانند چاپی یا الکترونیکی نوشتن فرمت انتشار پایان فرمت 

 هاشده در همایشبرای مقاالت ارائه
7 Coference Name ش برگزارشدهنوشتن عنوان همای نام همایش 
2 Conference Location نوشتن شهر محل برگزاری همایش محل همایش 
9 Type صورت چاپی یا الکترونیکی  نوشتن فرمت مقاله منتشرشده به فرمت 

 برای لغتنامه
7 Title نوشتن عنوان فرهنگنامه عنوان 
2 Dictionary Title نوشتن لغت مورد استناد عنوان لغت 
9 Reprint Edition نوشتن شماره ویرایش مجدد ویرایش مجدد 

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 . نرم0-00-7

م زبان، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی )نور( اقداتناددهی پژوهشگران فارسیبرای مدیریت منابع پژوهشی و اس
است که  زبانیافزار فارسیکرد. پژوهیار اولین نرم« پژوهیار»افزار فارسی مدیریت اطالعات و استناددهی به تولید نرم

د پژوهشگران را در امر مدیریت منابع پژوهشی توانراحتی 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

د کرد. ارافزار وهای اطالعاتی مختلف فارسی و غیرفارسی به محیط نرمطور خودکار از پایگاهرا به« نامه و امثال آنپایان
افزار به منابع موردنظر های استنادی موجود در نرمنامهتوان با استفاده از شیوهدهی منابع میدر ادامه و بعد از سازمان

 است.  91-4های متعددی به شرح جدول دارای قابلیت« پژوهیار»دهی کرد. ارجاع
 دهی عبرای ارجا« پژوهیار»افزار فارسی های نرم. برخی قابلیت71-0جدول 

 هاقابلیت ردیف
 افزارهای مشابه(به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی )برتری ویژه نسبت به اندنوت و سایر نرم زمانهمامکان استناددهی  7
 متن انگلیسی به فارسیتبدیل خودکار استناد درون 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
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 نامه و....(نامه بر اساس نوع مدرک )کتاب، مقاله، پایانامکان تفکیک منابع موجود در کتاب 5
 بان مدرک )قرارگیری منابع انگلیسی در ابتدا و سپس منابع فارسی و عربی یا بالعکس(نامه بر اساس زقابلیت تفکیک منابع کتاب 6
 های استناددهی ای.پی.ای، ونکوور، شیکاگو و هاروارد پشتیبانی از شیوه 1
 «هو متن مصاحب های اجتماعی، فایل پاورپوینت، نقشهنامه، کتاب، مقاله، صفحات وب، شبکهپایان»استناددهی به انواع منابع مانند  8
 های خروجی اندنوت، مندلی و زوتروپشتیبانی از سبک 3
 نامه و سایر منابع اطالعاتیدهی )نظم و ترتیب دادن( حجم زیادی از منابع اطالعاتی اعم از مقاله، کتاب، پایانامکان سازمان 71
 هانگاری روی آنقابلیت ذخیره صفحات وب و یادداشت 77
 پرداز وردها به واژهافزار و امکان انتقال راحت آنشده در محیط نرمی از مقاالت ذخیرهبرداریادداشت 72
 صورت خودکارنامه در انتهای پژوهش بهایجاد و ویرایش کتاب 79

 فزاراافزاری 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 ارجاع داد. همچنین می« انگلیسی، فارسی و عربی»
نامه پرداخت. برای اطالعات بیشتر در خصوص این ددهی و تنظیم کتابشکل خودکار به استناتوان بهدرنهایت می

توان با چگونگی کار با آن در لینک زیر نیز می همچنین    /http://pajoohyar.irافزار به سایت مقابل مراجعه کنید. نرم
 آشنا شد. 

https://www.noorsoft.org/fa/Film/View/15941/   
 
 جستجو و شناسایی پژوهشگران مرتبط. 0-02

پس از انتخاب موضوع یکی از اقدامات اساسی برای دانشجو یا پژوهشگر، شناسایی پژوهشگران برجسته و دارای 
نان است. در بسیاری از موارد دانشجو یا پژوهشگر خود نیز باید با تجربه باال در موضوع مرتبط و برقراری ارتباط با آ

تری برای برقراری ارتباط فراهم شود. های پژوهشی مناسب به استقبال آنان برود تا زمینه مناسبها و هویتشناسه
ناسایی ش»، «تیایجاد شناسه هوی»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.   97-4توان به مواردی به شرح جدول ها میکنند. ازجمله این پایگاهفراهم می

 ناسایی پژوهشگرانهای ایجاد هویت شناسایی و جستجو برای ش. انواع محیط70-0جدول 
 توضیح انواع  ردیف

7 ORCID شناسه پژوهشگران و فعاالن پژوهشی آزاد 
2 Google Scholar  پروفایل گوگل اسکوالر برای پژوهشگران و جستجوی پژوهشگران با موضوع تخصصیامکان ایجاد 

9 Researchgate زه پژوهشگذاری در حوها و اشتراکیک شبکه اجتماعی برای تعامل و مباحثه 
4 Linkedin ها گذاری در حوزه تخصصها و اشتراکیک شبکه اجتماعی برای تعامل و مباحثه 

 
 

http://pajoohyar.ir/
https://www.noorsoft.org/fa/Film/View/14951/
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 . شناسه پژوهشگران و فعاالن پژوهشی آزاد یا اُرکید0-02-0
رقمی و انحصاری برای هر نویسنده است.  76، شناسه )ORCID(معروف به اُرکید 7شناسه پژوهشگران و محققان آزاد

صورت شخصی یا سازمانی است. این شناسه رقمی یا شناسه، شناسایی نویسنده یا پژوهشگر به 76این رمز  هدف از
صورت اختصاصی است. شناسه ارکید برای زمانی که دو نویسنده یا بیشتر با دارای دسترسی آزاد برای همه افراد به

پژوهشی و احتمال بروز تشابهاتی وجود دارند، کاربرد اسامی مشابه در یک منطقه یا مناطق مختلف دنیا با انواع کارهای 
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  Citentionبه محاسبه تعداد مقاالت نویسنده یا 
باشد. اُرکید وابسته به می« برای خود پژوهشگر ORCID»اما « برای اثر پژوهشگر DOI»با این تفاوت که شناسه  است

شروع به  2172هیچ مؤسسه یا پایگاه اطالعاتی نیست و عضویت در آن برای همگان آزاد و رایگان است و از سال 
اختراعات،  شده، ثبتکید، پروفایل مربوط به مقاالت چاپتوانند با استفاده از شناسه ارکار کرده است. پژوهشگران می

شده و امثال آن را شناسایی و رزومه علمی خود را به دیگر پژوهشگران ارائه کنند. های گرفتهها، گرانتپژوهش
رد وا 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
دیگر با استفاده از این شناسه یا کد وارد صفحه نویسنده شده و رزومه او را مشاهده کنند. همچنین امکان تبادل 

شده است که با اغلب مجالت وجود دارد. سیستم اُرکید طوری طراحی نیز ID Researcherاطالعات بین این شناسه با  
ید، اند. شناسه اُرکهای پژوهشی و انتشارات، سیستم خود را با ارکید یکپارچه کردههماهنگ است. بسیاری از سازمان

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

شود که در آینده جزو موارد الزم در ارسال مقاله خواهد شد. بنابراین از تمام پژوهشگران و دانشجویان بینی میپیش
دستاوردهای علمی خود و اثربخشی بیشتر در جستجوها به اخذ این شناسه اقدام  دهی بهشود تا برای نظمدعوت می

 دنبال شود.  92-4کنند. برای این منظور باید مراحلی به شرح جدول 
 
 
 
 

                                                           
1.  Open Researcher and Contributor ID (ORCID) 
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 (ORCID). مراحل دریافت شناسه ارکید 72-0جدول  
 مراحل ردیف

 نام و کلیک روی دکمه ثبت ghttp://orcid.orورود 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 Sendورود ایمیل و کلیک روی دکمه  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». ورود به سایت و کلیک روی گزینه 00-0شکل 

کردن مشخصات شما مقابلتان باز برای پر  75-4ای به شکل صفحه« نام کنهمین حاال ثبت»با کلیک روی گزینه      
 شود. می

 
 نام . فرم ثبت01-0شکل 

http://orcid.org/
http://orcid.org/
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عمومی، »امکان انتخاب یکی از سه حالت  Confirm ORCID passwordدر قسمت انتهایی با کادر با عنوان       
 وجود دارد. 76-4به شرح شکل « محدودشده یا خصوصی

 
 «مومی، محدودشده یا خصوصیع»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 از پایگاه داده موردنظر انتخاب کرد. برای نمونه اگر می Worksبر روی لینک 

Scopus ر روی وارد کنید و بORCID to Scopus  .کلیک نمایید 

 
 های مختلف. ورود مقاالت از پایگاه07-0شکل 
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 (. 78-4کلیک کنید )شکل  Nextپروفایل مربوط به خود را انتخاب و بر روی  Scopusدر مرحله بعد در صفحه      

 
 . انتخاب پروفایل در اسکوپوس03-0شکل 

 (. 73-4شوید که در آن باید نامی را برای پروفایل انتخاب کنید )شکل ای میوارد صفحه Nextبا زدن دکمه      

 
 . انتخاب نام برای پروفایل 09-0شکل 

نمایش داده  21-4به شرح شکل  Scopusای شامل انواع مقاالت با نام شما در صفحه Nextبا انتخاب گزینه      
 ف کنید. شود که شما باید مقاالتی که به شما تعلق ندارد را حذمی

 
 شده از اسکوپوس . حذف مقاالت غیرمرتبط با شما در مقاالت ارائه21-0شکل 
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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 

 
 . ارسال مقاالت به ارکید20-0شکل 

به  PubMedطور است و همین ISIکه متعلق به پایگاه  ID Researchتوان مقاالت خود را از ه همین شکل میب     
 استفاده کنید.  Sign Outپروفایل شخصی خود اضافه کنید. در انتها برای خروج از صفحه شخصی از گزینه 

 

 . نحوه ایجاد پروفایل گوگل اسکوالر برای پژوهشگران0-02-2
های خود  را یکجا جمع نموده و همچنین از توانند تمامی پژوهشبا ایجاد پروفایل گوگل اسکوالر، میپژوهشگران 

تعداد ارجاعات سایر پژوهشگران به مقاالت »، «ایندکس h استفاده از محاسبه»امتیازات گوگل اسکوالر همچون 
میل باید از قبل یک نشانی الکترونیکی جی و دیگر موارد برخوردار شد. برای ایجاد پروفایل گوگل اسکوالر« پژوهشگر

ازآن با وارد به محیط جستجوی گوگل اسکوالر از نشانی:  ( داشت. پسgmailیا اکانت جیمیل )
(https://scholar.google.comصفحه )/شود. باز می 22-4 ای به شکل 
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 . ورود به محیط جستجوی گوگل اسکوالر22-0شکل 

شده کلیک کرد تا فضایی به نشان داده 22-4که با فلش قرمز در شکل  My profileی گزینه در گام بعد باید رو     
 نمایان شود. 29-4شکل 

 
 در گوگل اسکوالر My Profile. محیط 27-0شکل 

 تکمیل کنید.  99-4در کادرهای خالی موارد معرفی شده را به شرح جدول 
 و نحوه تکمیل کردن آن   My Profile. انواع کادرهای موجود در بخش 77-0جدول 

 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.irدانشگاه مانند:  باید ایمیل
 بگذارید یا یک اکانت جی میل دیگر ارائه دهید.

4 Areas of 
Interest 

 طالعاتی مدیریت رسانه یا ارتباطات ورزشیباید حوزه موردعالقه در مطالعه را مشخص کرد مانند حوزه م

5 Homepage سایت دارید، در اینجا وارد کنید. که نشانی وبدرصورتی 

 خواهید شد. 24-4شکل وارد محیطی به Nextپس از پر شدن کادرها، با گزینه      
 

mailto:H_ghasemi@Pnu.ac.ir
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 ذیل مقاالت معرفی شده شما ها به 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 ارند با تیواقعاً به شما تعلق د
رنگ در باالی صفحه کلیک شماره به تعداد مقاالت منتخب شما اضافه خواهد شد. درنهایت روی عالمت تیک آبی

کی اول هر مقاله وجود دارد، مقاالت را کنید تا تمامی مقاالت در یک صفحه نشان داده شود. در مرحله بعد مربع کوچ
 که واقعاً مقاله برای شماست آن را تیک کنید. خوب بررسی کنید و درصورتی

خصصی های تدر این فضا هر پژوهشگر با زمینه تخصصی خود معرفی شده است و حتی با ورود به هر یک از زمینه     
ا هاند و از تعداد مقاالت، ارجاعات به آنآن زمینه معرفی کرده توان وارد فهرستی از متخصصانی شده که خود را بامی

 مند شد. و اطالعات دیگر مشابه آن بهره
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 اهداف فصل:

دف هاه

 شناسی پژوهشبندی از روشهدف کلی: آشنایی با انواع دسته

 اهداف یادگیری
 شناسی و روش در پژوهشآشنایی با تفاوت میان روش 
 شناسی پژوهش  بندی در روشآشنایی با الگوهای دسته 

 های پژوهش   آشنایی با انواع روش 

      آشنایی با منطق استفاده از انواع روش پژوهش 
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 مقدمه 

میان  هایالشگیرند. یکی از چبندی 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 هر یک از آنان است. در این فصل تالش شده است تا انواع روش
 مشخص ساماندهی شود. 

 
 شناسی و روش در پژوهش یان روش. تفاوت م1-0

، 7)فراموجود دارد  7-5هایی به شرح جدول تفاوت« Methodروش یا »با « Methodologyشناسی یا روش»بین مفاهیم 
2179 .)  

 در پژوهش« روش»با « شناسیروش». تفاوت 0-1جدول 
 توضیح موارد دیفر

 تریا پدیده موردمطالعه با رویکردی کلیروشی برای تفکر و مطالعه واقعیت اجتماعی  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، طور که مشاهده میهمان     
 است. 2-5به شرح جدول « Technique یا فن»و « Procedureرویه یا »

 در پژوهش« روش». اجزای کلیدی 2-1جدول 
 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 رسمییا تکنیک با جنبه فن 2

ها توجه داشت. در روند اما در زبان پژوهش باید به تفاوت آنکار میجای هم بههرچند این مفاهیم در مواردی به     
در پژوهش معرفی شوند و در « روش»و « شناسیروش»های موجود از بندیشود تا انواع دستهاین فصل تالش می

ا هجزئیات رویه شده در قالب مسیر اجرای پژوهش و باشناخته« پژوهش روش»بخش سوم تالش خواهد شد تا انواع 
 ها معرفی شوند.  و فنون موجود در آن

 

 شناسی پژوهشبندی از روش. انواع الگوهای دسته1-2
شناسی پژوهش، رویکرد کلی از تفکر و مطالعه درباره واقعیت اجتماعی یا پدیده موردمطالعه را مشخص روش

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

                                                           

1. Fram  



  

 

 

 مبانی روش شناسی پژوهش 000

 شناسیبرای انجام پژوهش بود. اغلب پژوهشگر برای معرفی جامع از روش« ها و جزئیاترویه»جزئیات و پوشش 
 پردازد. می« شناسیروش»یکرد از خود به بیان چند رو

 شناسی پژوهش بندی روش. انواع الگوهای دسته7-1جدول 
 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 ادایم(فلسفی )پار 71
   غیرتطبیقی تطبیقی مطابقت 77
   فرامطالعه معمولی رویکرد مطالعه 72
   مروری اصلی منبع داده 79
   غیرواکنشی پذیرواکنش 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»های پژوهش دانشگاهی بر معرفی رویکردهای ها یا پیشنهادهدر اغلب پروپوزال     
 تر توضیح داده خواهد شد. ها در ادامه با جزئیات بیششود. هر یک از روشتأکید می« راهبردی»و « جستجو

 
 . انواع پژوهش بر اساس هدف و ماهیت1-7

 و ماهیت بر هدف نهایی پژوهش و ماهیت یا چیستی موضوع پژوهش تأکید دارد. اینکه 0انواع پژوهش بر اساس هدف

یا حل  ایجاد یک نظریه، کشف مجهوالت، رفع نیازمندی زندگی انسانی و»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 



 

 

 001 مرجع پژوهش

 . انواع پژوهش بر اساس هدف و ماهیت0-1دول ج
 توضیح انواع پژوهش دیفر

 ارد. اغلبد هاروابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش نظریه ،هاکشف ماهیت اشیاء، پدیدهتأکید بر  بنیادی یا محض 7
 بر یدتأک این رویکرد با نظری( است.رویکرد ها )نظریه تدوین یا و و برای پروراندن فوری و عملی نتیجه فاقد

 .      شودمی انجام هاآن برای خاص عملی استفاده گرفتن نظر در بدون دانش مرزهای گسترش
های واقعی و دربرگیرنده پاسخ و پیشنهاد کاربردی تأکید بر حل مسائل خاص و آزمایش مفاهیم نظری در موقعیت کاربردی 2

 برای حل مسئله یا مشکل 
نوعی کاربرد مستقیم )رویکرد کاربردی محدودتر از روش تأکید بر نوآوری در فرایندها، ابزارها و محصوالت و به ایتوسعه 9

 ی حل مسائل در یک موقعیت مکانی و زمانی خاص( کاربردی برا
 مواردی چون: ارزشیابی و تحقیق برای اقدام سایر  4

اغلب پژوهشگران به سه مورد نخست اشاره دارند اما در برخی موارد و حسب تأکید پژوهشگر به سایر مواردی به   
 شود. اشاره می 5-5شرح جدول 

 و ماهیت با رویکرد خاص  . انواع پژوهش بر اساس هدف1-1جدول 
 توضیح انواع پژوهش دیفر

 هدف مقایسه اطالعات با معیارها ارزشیابی 7
 هدف حل یک مشکل ویژه مثل مدیریت در زمان و مکان معین پژوهیاقدام 2

       
 . انواع پژوهش ازنظر طول مدت اجرا1-0

انجام  6-5ای زمانی طوالنی به شرح جدول هگاهی پژوهش در یک مقطع زمانی و گاهی در چندین مقطع و دوره
 شود.می

 . انواع پژوهش بر اساس طول مدت اجرا6-1جدول 
 توضیح انواع پژوهش ردیف

 آزمون یا مشاهده در یک مقطع مثل انجام یک نظرسنجی مقطعی 7
 گیری متغیر وابسته طی یک دوره گسترده، قبل و بعد از اثر متغیر مستقلاندازه 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 پژوهش در دورههای شود. در موارد استفاده پژوهشگر یا دانشجو از روشمی

ود. در ش. در پژوهش سری زمانی، یک متغیر وابسته، بعد از ارائه چندباره متغیر مستقل بررسی میخواهد شداشاره 
کند. این رویکرد آوری میجمع پژوهش طولی پژوهشگر از موردمطالعه در طول زمان یا در چند مقطع زمانی داده

توان تحوالت محتوای مطبوعات را زمانی کاربرد دارد که تغییرات ناشی از گذر زمان مهم باشد. برای نمونه می ویژهبه
رشد جسمانی، عقلی یا انواع تغییرات  ازنظرها همین شکل وقتی مطالعه نمونهبه سال موردبررسی قرار داد. 71در طول 

 شود.  انجام می 1-5مدت به چهار شکل به شرح جدول مطالعات طولی یا طوالنی رفتاری اهمیت داشته باشد.



  

 

 

 مبانی روش شناسی پژوهش 002

 مدتطولی یا طوالنی شناسی پژوهش. انواع روش7-1جدول 
 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، بهصلهمنظم اما در نوع فا

 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

           
 ژوهش ازنظر محل اجرا. انواع پ1-1

 شده است.ارائه 8-5ها در جدول آوری دادهانواع پژوهش بر اساس محل جمع
 هاآوری داده. انواع پژوهش بر اساس محیط اجرا یا محل جمع3-1جدول 

 توضیح انواع پژوهش ردیف
 ها توسط خود آزمودنیهای طبیعی و ارائه دادهمطالعه آزمودنی در موقعیت میدانی 7
 دوم  های 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»دوم مانند های دستاست. در پژوهش اسنادی از داده« پذیری باالمیمکاربردی و با تع»و  اغلب 

تواند کمی )مثل تحلیل محتوا( و هم کیفی شود. تحلیل اسناد در مطالعه اسنادی هم میاستفاده می« فیلم و امثال آن
ارد. یادی بر متغیرها و فرآیند پژوهش د)مثل تحلیل گفتمان( باشد. در پژوهش آزمایشگاهی، پژوهشگر امکان کنترل ز

 های کاری مدیران، انجام تحقیق آزمایشی مشکل است. ها مثل محیطدر برخی زمینه
 
 . انواع پژوهش ازنظر زمان رویداد موردبررسی1-6

ده ش زمان اجرای پژوهش تأکیدبندی قبل بر مدتبندی دیگری در پژوهش شود. در تقسیمتواند موجب تقسیمزمان می

د توانبندی حاضر زمان رویداد موردبررسی مالک عمل است. بر این اساس رویکرد مطالعه میبود، ولی در تقسیم

 باشد. 3-5به شرح جدول « گذشته، حال یا آینده»های مربوط به زمان

 . انواع پژوهش بر اساس زمان رویداد موردبررسی9-1جدول 
 توضیح انواع ردیف

 ی پس از وقوع  های مربوط به وقایع گذشته مانند تحقیقات تاریخی و علّدادهآوری جمع 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



 

 

 000 مرجع پژوهش

ش درباره گذشته و رویدادها و موضوعاتی که در گذشته نزدیک تا دور اتفاق افتاده است. پژوهنگر: . گذشته6-1-0

، «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»

ند. هست دستازاینهای پژوهشی معرفی شده با تأکید بر بررسی موضوعات جاری بیشتر روشنگر: . حال6-1-2

      د. شود از این نوع خواهد بوهر روشی که برای توصیف، کشف یا تبیین یک پدیده در حال وقوع استفاده می درواقع

 زا منظم آینده، مفاهیمی مطالعه با پژوهیآیندهد دارند. پژوهی تأکیها بر رویکرد آیندهاین روشنگر: . آینده6-1-7

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 روش01-1جدول 
 انواع ردیف انواع ردیف انواع ردیف

 سازیمدل 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 اجرا1-7

 شود. تقسیم می 77-5انواع روش پژوهش بر اساس منطق اجرا به انواعی به شرح جدول 
 . انواع روش پژوهش به لحاظ منطق اجرا00-1جدول 

 توضیح انواع ردیف
 ها دارد؟( سازی درباره یک موضوع )مانند: فضای مجازی چه آثاری روی سازمانتهیه الگو و نظریه و مفهوم اکتشافی 7
 ینند؟( بدر حال وقوع )مانند: آیا مردان از زنان بیشتر تلویزیون می 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
 آینده بر اساس نتایج پژوهش )مانند: وضعیت مخاطب تلویزیون در آینده چگونه است؟( هایبینی پدیدهپیش پیشگویانه 4

 
 . انواع روش پژوهش بر اساس موردمطالعه 1-3

ای از یک جامعه و گاهی توان بر اساس موردمطالعه انجام داد. گاهی کل جامعه، گاهی نمونهبندی دیگری را میدسته
 گیرد. بررسی قرار میمورد 72-5موردی خاص به شرح جدول 

 . انواع روش پژوهش بر اساس موردمطالعه02-1جدول 
 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
 عه گسترده و کامل روی یک مورد خاص مانند یک تیم، یک مدرسه، یک شبکه، یک شخص یا یک سازمانمطال مطالعه موردی 9



  

 

 

 مبانی روش شناسی پژوهش 005

 ها . انواع پژوهش بر اساس نوع جستجوی داده1-9 
 است.  79-5ها شامل مواردی به شرح جدول آوری دادهانواع پژوهش بر اساس نوع جستجو و جمع

 هاوی داده. انواع پژوهش بر اساس نوع جستج07-1جدول 
 توضیح انواع پژوهش ردیف

 های عددی گیریاستفاده از اندازه کمی )آزمایشی و توصیفی( 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« مصاحبه، تحلیل فردی و امثال آن

ه، ریاضی، محاسبه، مقایس»و استفاده از « استفاده از درجه احتمال در کسب نتیجه و افزایش دقت»، «و تکرارپذیری
با  ویژه ترکیبیهای کیفی و بهموردتوجه قرار گرفت. امروز بازهم توجه به روش« ی آماریهمبستگی و دیگر نمادها

 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 پژوهش00-1جدول 
  کمّی کیفی محور تفاوت ردیف

 قیاسی 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 هابازنمایی یافته 5
  گرایانهگرایی و عقلاثبات گرایانهتفسیری، انتقادی و طبیعت شناسیمعرفت 6
 اتعداد مشاهده زیاد و تعداد معدودی از متغیره تعداد مشاهده کم با تعداد جنبه موردمطالعه زیاد روند پژوهش 1
 مقدار؟ چه تعداد؟ 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
 اغلب اتیک )از منظر بیرون از جامعه( )از منظر درون جامعه(اغلب امیک  نگاه پژوهشگر 74
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 . انواع پژوهش بر اساس راهبرد و مسیر اجرا 1-01
سیار مهم بندی بشده است. این نوع دستهای از سؤال طراحیگونهبندی، هر روش تحقیق برای پاسخ بهدر این نوع طبقه

ها بندیل خود، حتماً به نوع استفاده از روش پژوهش خود در این دستهرود در پروپوزااست 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

ن اجرا پس از تعییبهتر آن است که هر دو در امتداد یکدیگر مطرح شوند. زیرا هر نوع روش تحقیق بر اساس مسیر 
 تر خواهد بود. درکروش پژوهش بر اساس راهبرد قابل

توان ازلحاظ نوع اجراست. راهبرد پژوهش را میهای پژوهش در دو سطح راهبردی و عملیاتی قابلاصوالً روش     
ر علمی دپرسش پژوهش، قابلیت کنترل رفتار و زمان و بررسی رویداد موردتوجه قرار داد. پژوهش عملی روشی 

. در کندتوجهی میهای مناسب کمک قابلحلمند مشکالت دنیای واقعی بوده و در طراحی راهتعریف 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(01-1جدول 
 انواع روش پژوهش )مسیر اجرا( 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

یر کاری متغ)راهبرد: بدون دست
 ها(آوری عددی دادهمستقل و جمع

تحلیل محتوا، .5مطالعه موردی، .4. همبستگی، 9. پیمایشی، 2ای، مقایسهیا علی رویدادی.پس7
.برآوردی یا 71(، AHP.فرایند تحلیل سلسله مراتبی )3.روش دلفی، 8. فرا تحلیل، 1.تاریخی، 6

مطالعات استراتژیک، . 79روند، .تحلیل روند یا واکاوی 72تحلیل استنادی، .77ارزیابی، 
.تحلیل 76(، AHP & ANPگیری با معیارهای چندگانه ).روش تصمیم75.مطالعات تطبیقی، 74

 سازیمدل.27.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

آوری کالمی و غیر مستقل 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 75.دلفی، 74سنجی یا گروه سنجی، .جامعه79شناسی، .نشانه72، .پدیدارشناختی77
.واسازی، 73.مطالعه موردی، 78.تبارشناسی، 71.دیالکتیک، 76.روایی یا روایتی، 76تماتیک، 

. اپرا، 25انداز سازی، .چشم24.سناریوسازی، 29.پژوهش حقوقی، 22نقد کتاب، .27، فمینیسم.21
  چند روش پژوهشی )استفاده بیش از یک روش کیفی(.28، فراترکیب21.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
 ( زمانهم طورعنوان بخشی از دیگری به)یکی به زمانهمای .النه4)هر دو باهم(،  زمانهم

کاری ازنظر راهبرد اجرایی وجود دارد که با دست« آزمایشی، توصیفی و کیفی و ترکیبی»درواقع چهار نوع پژوهش      
 شود. کاری و مطالعه کیفی یا ترکیب بیش از یک مورد، راهبرد اجرایی آن مشخص میمتغیر مستقل، فقدان دست
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شکل، مسئله، پدیده یا یک وضعیت دارند، بدون اینکه بخواهند آن مطالعات کیفی اغلب سعی در توصیف یک م     
هایی نظیر مصاحبه با سؤاالت باز، مشاهده، تحلیل اسناد )کتبی، سازی کنند. در این نوع پژوهش اغلب از روشکمّیرا 

تواند برای: یشود. برای نمونه پژوهش کیفی مصوتی و تصویری(، استنتاج از مطالب، الگوها یا تفاسیر استفاده می
توسعه  فرد،یک وضعیت منحصربه کمّیارائه میزان تنوع نظر افراد مختلف درباره یک موضوع خاص، توصیف غیر »

 مورداستفاده قرار گیرد. « تحلیل تاریخی یک رویداد
در  اصورت عمدی مقادیر )اندازه( تغییرات در یک موضوع، مسئله، پدیده یا یک وضعیت خاص راگر پژوهشگر به    

)آزمایشی و توصیفی( خواهد بود. در مطالعات  کمّیصورت شده بهآوریهای 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

های مبتنی بر عملکرد، نگرش، مشاهده یا اطالعات مربوط به سرشماری، ههای قابل انتخاب برای هر گویه(، دادیا 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، تحلیفی، سؤاالت باز و بسته، اشکال مختلف دادههای کیشده 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 کمّبندی ازنظر روش یا مسیر اجرا، هر پژوهشی با دادهیاتی( انتخاب شود. در تقسیم)اجرای عمل
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 از و مقیاس داده مسیر اجرا در هر دو راهبرد توصیفی و کیفی بر اساس نوع
 شود.تحلیلی استفاده مین  منابع برای رفع ابهام از عنوان توصیفی

 
 . انواع پژوهش بر اساس رویکرد پارادایمی1-00

-هصشیوه خال»های پژوهش اشاره به بندی روشپارادایم دارای تعاریف متعددی است اما مفهوم منتخب آن برای دسته
چارچوب »عنوان دیگر، پارادایم بهعبارتاست. به« های او برای خلق دانشسازی 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 رادایم برای پژوهشگر مشخص میپردازد. درمجموع پامی« 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
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ادایمی تحت تأثیر سپهر پار« گرفتن فرهنگ بر اثر مناسبات تولیدادعای 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

نشی و روشی با الگویی کالن و چترگونه برای تحوالت علمی، فنی و اجتماعی است که گرایش خاص ارزشی، دا
چه چیزهایی را »تا گوید کند. پارادایم است که به پژوهشگر میای خاص ایجاد میجامعه علمی یا یک حوزه رشته

یدا ها پاسخ پچگونه برای پرسش»، «هایی مطرح شودچه پرسش»، «چیزی مطالعه شودچه»، «چطور بررسی کند»، «بداند
تمایز میان »و « هایی از پژوهشگراناجماع میان گروه»در عمل پارادایم امکان «. ها تفسیر شودنه پاسخچگو»و « شود
 امکان حل معماها ازجملهها تا زمان دادن خدمات کافی و کند. پارادایمرا فراهم می« های متفاوتهای با پارادایمگروه

های چرخش پارادایمی و انقالب شوند و زمینهدچار بحران می ها،پابرجاست. هر پارادایم با از دست دادن این ظرفیت
 (. 7935گیرد )فراستخواه، علمی تازه شکل می

برای نمونه پژوهشگران بود.  کمّیهای روشپارادایم های علمی دوران، ر پژوهشپارادایم مسلط ددر سده بیستم     
ل واریانس و تحلی»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
م، پارادایم از قرن بیست 81مناسب نیستند. در دهه « تبیین»و « حل مسئله»، «طرح مسئله»برای  کمّیهای پارادایم روش

د شد اما ایجا دوقطبینوعی شکاف و حالتی  کیفی و کّمیقرار گرفت. ابتدا میان پژوهش  موردتوجههای کیفی روش
و کیفی( اهمیت پیدا کرد  کمّیهای ترکیبی )آمیخته ویکم، پارادایم روشویژه در شروع قرن بیستو به مروربه

        (.   7935)فراستخواه، 
ای هدر پژوهش خود را با توجه به بنیان« ترکیبی یا، کیفی کمّی»های شناسیاید دلیل انتخاب روشپژوهشگر ب     

ه سه دسته ها را بتوان آنشناسی، میها با رویکرد روشبندی پارادایمترین دستهفلسفی و پارادایمی بیان کند. در ساده
م کرد. در فلسفه تقسی« 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 پژوهش06-1جدول 
 یحتوض ارکان ردیف

 تأکید بر شناخت شکل و ماهیت واقعیت در جهان واقعی  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  71-5تری بر مبنای سه رکن فلسفه پژوهش معرفی شده است. در جدول های متنوعایمامروزه پاراد    
شده است. ارکان فلسفه پژوهش مواضع یا رویکردهای هر پارادایم و پارادایم بر اساس ارکان فلسفه پژوهش پرداخته
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معرفی پارادایم خود در پژوهش باید به کند؛ بنابراین پژوهشگر ضمن ها را مشخص میتمایز آن با دیگر پارادایم
 محورهای مورداشاره در ارکان فلسفی آن نیز بپردازد.   

 . مواضع بنیادی هر پارادایم بر اساس ارکان فلسفه پژوهش07-1جدول 
 پارادایم           

 رکن      
گرا یا فرا اثبات گرااثبات

 گراپسااثبات
ساختارگرا یا 

 تفسیری
 سم پراگماتی انتقادی

برای قوانین و  شناسیهستی
 شمولحقایق جهان

برای حقیقت واحد و 
 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 کیفی کیفی و قیاسی کیفی و استقرایی کمّی و قیاسی اسیشنروش

هان در ج« یک حقیقت»گرا، بر این فرض استوار است که در هر مورد فقط گرا یا عملگرا یا واقعپارادایم اثبات      
ودار درباره الگبا توضیحات علی پدیده « یک حقیقت»نیز به دنبال « گراهاپسااثبات»وجود دارد که باید کشف شود. 
شناسایی و ، واقعیت یا ادراک فرد قابل«گراپارادایم تفسیری یا ساختارگرا یا برداشت»رویدادها هستند. بنا بر رویکرد 

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 در فرد و گروه موردتوجه قرار می« ها و باورهاید، اسطورهعقا»قدرت و در ارتباط با 

 شود. تأکید می« ذهنی و عینی»بر ترکیبی از موارد مورداشاره و شناختی مبتنی بر رویکردهای 
مدرن تپس»شود. پارادایم یهم اشاره م« فمینیسم»و « مدرنپست»های در بسیاری از منابع به دو پارادایم دیگر بنام     

معی پراکنده، ناپایدار و ج»شناسی بر همان رویکرد انتقادی است با این تفاوت که از منظر هستی« 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 جمعها، دیگر نظریهپارادایم، به دلیل پراکنده و متکثر بودن واقعیت شناسی در اینمعرفت
ناسی شتواند به شناخت و توضیح یک پدیده یا حقیقت چندوجهی کمک کند. به همین دلیل و از منظر روشها نمیآن

از منظر  نیز« فمینیسم»است. پارادایم  های ساختارشکن و بررسی وجوه مختلف برای رسیدن به پاسخ نیازبه روش
ین پارادایم شناسی در اتأکید دارد. از منظر معرفت« گرایی جنسیتی و واقعیت جنسیتی شدهنسبی»شناسی بر هستی

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 میجاد معرفت یکشود، بلکه به ایتنها مردود تلقی میو کیفی نه کمّیهای روش

ور، ها در قلمرو پژوهش تأکید دارد )محمدپشناختی و ادغام فنون آنگرایی روشها، صلحپراگماتیسم بر تلفیق پارادایم
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ها آوری دادهطرح مسئله، انتخاب روش پژوهش، ابزارهای جمع»پژوهشگر اغلب متأثر از پارادایمی خاص به  (.7932
 (. 7935)فراستخواه،  عرفی شده استم 78-5جدول پردازد. چهار پارادایم اصلی مطالعه در می« تحلیل یافتهو 

   های اصلی مطالعه پارادایم. 03-1جدول 
 توضیح  پارادایم ردیف

  روشبر اساس حقیقت شناسایی  گراییاثبات 7
 توسط جامعه  جادشدهیا بر اساس ساخت اجتماعی یا معنایحقیقت شناخت  گراییبرساخت 2
 ها و قراردادها در جامعهبر اساس توافق قتیحقشناخت  متقاعدسازی 9
 بودن آن در حل مسئله  یکاربردشناخت حقیقت بر اساس میزان  گراییعمل 4

         
 . پژوهش تطبیقی1-02

ایسه یدی آن است. تفکر بدون مقتطبیق رویکردی مطالعاتی با مراحل مختلف است که مقایسه یکی از اجزا و محور کل
 پذیر نیست. روش تطبیقی بر اساستصور نیست و در غیاب مقایسه، هیچ اندیشه و پژوهش علمی نیز امکانقابل

ا هگیرد. تحلیل روش تطبیقی عالوه بر توصیف و تبیین مشابهتها شکل میها و تفاوتمنظور فهم مشابهتمقایسه به
ها، جوامع و کشورها را مقیاس همچون ملتی واحدهای اجتماعی کالن و بزرگها شرایط و پیامدهاو 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

 

 . پژوهش کیفی 1-07 
ا همند برای توصیف عمیق تجربیات زندگی و درک و تفسیر معنای آنای ذهنی و نظامک نگرش، شیوهپژوهش کیفی ی

المی، صورت کهایی سروکار دارد که واقعیت موردمطالعه را بههای متنوع است. پژوهش کیفی با دادهبا استفاده از روش
فرایند  کننده درعنایی تأکید دارد که افراد شرکتکند. این نوع پژوهش بر متصویری یا امثال آن نمایان و تحلیل می

مشاهده، »هایی چون اجرای پژوهش از پدیده موردمطالعه در ذهن دارند. پژوهش کیفی عبارت از مجموعه فعالیت
اول، درباره موضوع پژوهش است که هرکدام به نحوی پژوهشگر را در کسب اطالعات دست« مصاحبه و امثال آن

ده استفا« شدهبندیهای تحلیلی، ادراکی و طبقهتوصیف»شده برای آوریهای جمعاین روش از داده دهند. دریاری 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
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 . اجزای کلیدی پژوهش کیفی 09-1جدول 
 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 نتایج پژوهش کیفی برگرفته از یک نگاه عمیق به موضوع مورد بررسی است. در پژوهش         
های نزدیکی شباهت« هاآوری و تحلیل دادهجمع»های کیفی در کند. اغلب روشور در محتواها میرا غرق و غوطه

و تفکر  با تأمل« 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 میهای قابلهای پژوهش کیفی در منابع مختلف تفاوتبندی از روشدسته     

 نگاری، پدیدارشناسی،، قومگراندد تئوریتاریخی، »های پژوهش کیفی در یک دسته و با عناوینی چون انواع روش
گیرند و سایر مفاهیم یا قرار می« ی و امثال آنپژوهی، مطالعه موردی، مونوگرافی، دلفی، کیو، اپرا، گروه اسماقدام
« اشناسی و امثال آن رگفتمان، روایتی، محتوا، هرمنوتیک، ژانر، مضمون، نشانه»های تحلیل گونه مانند تحلیل روش

بندی از ( برگرفته از نتایج یک پژوهش، دسته7935راستا خنیفر و مسلمی )این دانند. درمی« شیوه تحلیل»عنوان به
 اند. را ارائه کرده 21-5های کیفی به شرح جدول روش

 . انواع روش پژوهش کیفی با توجه به هدف21-1جدول 
 خروجی و نتایج روش ردیف هدف

سازی اطالعات و حرکت به عصاره
 سمت ژرفای متون 

 شناختی و تلخیص متونروش تحلیل مضمون 7
 روح جمالت و جهان(ها و متون )سفر به غربالگری پیام تحلیل محتوا 2
 ها( در متن برای درک معانیها )دلیلبررسی دال 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
 ید نظریهسازی و تولمفهوم گراندد تئوری 1

 جویی شناسی و حقیقتآسیب
 )سفر به فراسوی تاریخ و متن(

 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 لعه موردیمطا 77 نگری برای تفسیر و تطبیقجزئی
 مطالعه یک عرصه برای ایجاد تغییر و تعدیل فوری  پژوهیاقدام 72
 ها کشف نقاط افتراق و انطباق پدیده تطبیقی 79
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 بررسی جزءنگر مفاهیم برای نشان دادن تناقضات مفهومی  واسازی 74 نهضت قیام بر قواعد روشی
 کاوی زنان و خلق نظریه جدید   تجربه فمینیسم 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  سازیمدل 73

توانند با استفاده از های کیفی میمه و معرفی هر روش در فصول آتی شاهد آن خواهید بود که برخی روشدر ادا      
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. مهم20-1جدول 

 توضیح 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 « جستجو، ارزیابی، آماده کردن اسناد و ثبت»های ار فعالیتتکر 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 برای طراحی یک پژوهش کیفی باید پیکربندی آن را مشخص کرد. یعنی این     
های مروری جامع بر انواع روش 27-5الزم است. در جدول « پاسخ مناسب سؤال پژوهش»برای رسیدن به « میزان؟

 ت گرفته است. ها صورهای متمایزکننده آنپژوهش کیفی و مؤلفه

 هاهای متمایزکننده آنهای پژوهش کیفی و ویژگی. مروری جامع بر انواع روش20-1جدول 
 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  دواح 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 پدیدارشناسی 6
 مصاحبه و مشاهده هاساخت نظریه از داده 61تا  75 دستیابی به نظریه از یک پدیده گراندد تئوری 1
 اسناد و مصاحبه بازتولید تاریخ شباع تا ا 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 ک موردفهم عمیق از ی برحسب مورد مند مورد خاصبررسی نظام مطالعه موردی 77
 اسناد و مصاحبه تحلیل انتقادی متن ادبی 71تا  2 تحلیل انتقادی در خوانش متن واسازی 72
 انواع موارد خلق نظریه درباره زنان هدفمند مطالعه درباره یا ازنظر زنان فمینیسم 79
 نواع مواردا توصیف و تفسیر رفتارها هدفمند های اجتماعیمطالعه گروه گرایانهطبیعت 74
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گرایانه رویکردی برای درک جهان اجتماعی است که پژوهشگر در آن، تجربیات و اقدامات افراد پژوهش 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 روشفت، مجموعهتوسعه یا« 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 یفصتو»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 مطالعه. 1-00

رویکرد معمول و رویکرد فرامطالعه تقسیم کرد. رویکرد معمول به استفاده  دودستهتوان به رویکردهای مطالعه را می
-پژوهش« شناسیبررسی، ترکیب و آسیب»های خاص و معمول اشاره دارد اما رویکرد فرامطالعه اغلب برای از روش

 گیرد. را در بر می 22-5هایی به شرح جدول انواع روشرود. فرامطالعه کار میهای گذشته به

 های فرامطالعه . انواع روش22-1جدول 
 توضیح انواع ردیف

 هاها و کیفیت آنها، سیر تکمیلی نظریهها، پارادایمها، نظریههای گذشته ازجمله فرضیههای پژوهشتحلیل نظریه فرانظریه 7
 هاگیری و تحلیل دادهی گذشته ازجمله صحت و تناسب روش پژوهش، نمونههاشناسی 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 داده1-01

یم تقس« اصلی و مروری» دودستهها را به توان پژوهشدوم خواهد بود، میاول یا دستمنبع داده که یا دستبر اساس 
کند. اما آوری و آن را تحلیل میها را با ابزارهای مشخصی جمعخود پژوهشگر داده« پژوهش اصلی»کرد. در رویکرد 

ها را تحلیل ها و مطالعات پرداخته و آنز دیگر پژوهشها یا اطالعات حاصل امرور دادهدر روش مروری، پژوهشگر به
 شناسایی کرد.  29-5توان به شرح جدول های مروری را میکند. بر این اساس روشمی
 

 

                                                           
1.  Salkind 
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 های مطالعات مروری. انواع روش27-1جدول  
 توضیح انواع ردیف

 دانش فعلی در یک موضوع خاص  سازی موارد کلیدی ازیا 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(مختلف )اغلب در ادامه مرور نظامهای روشی با رویکردی آماری برای ترکیب نتایج پژوهش فراتحلیل 4
 گرایانه سازوکارهای چگونگی و چرایی مداخالت پیچیده محیطی در بهبود یا ناکامی نتایجبررسی واقع بینانهمرور واقع 5
 ها و اطالعات برگرفته از مطالعات کیفی )مانند فراتحلیل اما برای مطالعات کیفی( وتحلیل دادهتجزیه فراترکیب 6

 

 پذیری. واکنش1-06
پذیر، شامل هرگونه مطالعه رفتار انسانی است که مبتنی بر های واکنشروش غیرواکنشی یا غیرمزاحم برخالف روش

آثار فیزیکی »تواند دربرگیرنده ها نباشد. این روش میگفتگوی مستقیم با افراد )مانند مصاحبه( یا مشاهده مشارکتی آن
« نترنتای»و یا « اسناد و مدارک متنی، صوتی یا تصویری»یا « ماندهاپس» ،«آثار باستانی»نند ها ماجامانده از انسانو به

ای هبرند. سنجهکار میهای ثانویه بههای غیرواکنشی را برای اشاره به دادهرو برخی پژوهشگران روشباشد. ازاین
گون یک پدیده را بدون مراجعه یا تغییر در آن دهند تا ابعاد گوناغیرواکنشی یا غیرمزاحم، به پژوهشگران اجازه می

موردمطالعه قرار دهند. در این روش، افراد موردمطالعه بدون آگاهی از مشاهده یا مطالعه شدن، هیچ واکنشی به 
یت ای برای اختالل در فعالشده و زمینههای پژوهشی ندارند؛ زیرا پژوهشگر در بستر موقعیت اجتماعی پنهانفعالیت

هایی است که آگاهی از موردمطالعه قرار گرفتن باعث خودسانسوری جود ندارد. اهمیت این روش در زمانپژوهش و
همین دلیل برخی کارشناسان مشاهده پنهان یا بررسی مصنوعات و بقایای افراد شود. بهکننده میدهنده یا مشارکتپاسخ

ا هها تأکید دارند که خطای این روشدهند. آنترجیح می هاموردمطالعه را در بسیاری از موارد بر تماس مستقیم با آن
بندی کرد دسته 24-5توان به شرح جدول  های غیرواکنشی را میهای واکنشی بسیار کمتر است. انواع سنجهاز روش

 (. 7932)محمدپور، 
 های غیرواکنشی . انواع سنجه20-1جدول     

 شامل انواع ردیف
 های آرشیوی و شواهد آثار مادیهای 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

 «مستقیم دوری از گفتگوی»و « مشاهده باز و آزاد»، «های عاطفی و رفتاریپرهیز از درگیری»، «فاصله

های آرشیوی مصنوعاتی هستند که معانی نمادین با خود دارند و انواع متفاوتی از مواد مکتوب یا نوشتاری داده      
ا هگیرند. این دادهشده در اشکال گوناگون دیگر مانند تصویرها را در بر میها یا اطالعات ذخیرهها و روزنامهمانند نامه
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های مکمل در ارتباط با موضوع استفاده عنوان منبع دادهالعه و یک پدیده یا موضوع و هم بهعنوان تنها منبع مطهم به
 هستند.  25-5های آرشیوی دارای انواع متفاوتی به شرح جدول شوند. دادهمی

 های آرشیوی ها یا داده. انواع ثبت21-1جدول     
 شامل انواع ردیف

 هاولتی و غیردولتی برای مصرف عمومی مانند انواع آمارها و گزارشانواع آرشیو د 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  شتاریشده غیرنواطالعات ذخیره 4

شوند. دوم تفاوت قائل میاول و دستپردازند، بین دو دسته منابع دستاکثر پژوهشگرانی که به تحلیل اسناد می     
ع مناب 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»اول و بر منابعی مانند 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

موردتوجه قرار گرفته « مشاهده مشارکتی مجازی»، «ختی مجازیشنانشانه»، «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 هتوان به دو دسته سنجاشاره کرد. شواهد آثار مادی یا مصنوعات مادی را نیز می« تغییرات در طول زمان
 تقسیم کرد.  26-5به شرح جدول « و فرسایشی

 . انواع آثار مادی یا مصنوعات  26-1جدول    
 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 خانگیاندهای خالی در زبالهبطری

 « جامانده از صحنه جرم مانند پوکهاطالعات »یا « افراد خاص
الیچه قنقاط پوسیده »یا « پسندیای از عامهعنوان نشانههای کثیف صفحات کتاب بهگوشه»مواد گزینشی و فرسوده مانند  فرسایشی 2

 «پسندیعنوان شاخص عامهدر موزه به

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، »وشتار دارد. محصوالت مادی اغلب دارای معانی ضمنی هستند، لذا باید زمینه اجتماعی گفتار و ن
پژوهشگر و خود »دقت شناخته شود. تفسیر مصنوعات مادی عالوه بر اینکه به ها بهآن« دورانداختن و بازمصرف

ل زمان دچار تغییرات شود )محمدپور، وابسته است، احتمال دارد همچون زمینه تولید شدن آن در طو« فرهنگ مادی
7932 .) 
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 . انواع روش پژوهش با توجه به مشارکت پژوهشگر 1-07
 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   27-1جدول 
 توضیح انواع ردیف

 کند. ها را در پژوهش ایفا میتنهایی 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 « سپاریبرون»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

أمین کند. خود را ت تواند پژوهشگرانحائز شرایط ناشناخته و داوطلب است. ناشناخته به این معنا که بانی پژوهش نمی
های تخصصی و مربوط به این کار انجام سایتاین کار معمواًل از طریق فراخوان عمومی در اینترنت و اغلب در وب

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 ه اجرای آن میجلب و همکاری متخصصان مربوطه داوطلب ب

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 ویژگیسپاریجمعحل یک مشکل، خطای کمتری از تصمیم یک نفر دارد. در نفر درباره راه
(. 2114، 7توجه داشت )سورویکی« افزایی در تبدیل قضاوت شخصی به تصمیمات گروهیعدم وابستگی جمعیت و هم

ی در حوزه علوم رفتاری و همراه با جذب پژوهشگران متنوع و سپاری پژوهشی از روندهای رو به رشد پژوهشجمع
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، 9سیموررا در نشریات افزایش داده است )هارمس و دی سپاریجمعکرد. این رشد فراوانی مقاالت 

کنندگان زیادی )گاهی تا صدها نفر( با هزینه نسبتاً کم در یک دوره زمانی کوتاه دهد تا پژوهشگران یا شرکتاجازه می
به  ها برای پاسخمهم آن است که باید اطمینان حاصل کرد که نمونه و گاهی در یک روز در پروژه مشارکت کنند. نکته

 های دانشگاهی و کارشناسی نتایج بهتریدهد که در این روش نمونهترین باشند. نتایج نشان میسؤال پژوهش، مناسب
هایی را برای تهای جهانی، سایت مربوطه محدودیهمین دلیل در پروژه(. به2171، 4دارند )هنریش، هاین و نورنزیان

                                                           
1. Surowiecki  
2.  Amazon Mechanical Turk (MTurk), Prolific Academic, Qualtrics Panels, StudyResponse, Survey Monkey 
Audience and Witmart 
3.  Harms & DeSimone 
4.  Henrich, Heine and Norenzayan 
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برای استفاده از این روش  (.2175، 7کنند )فیتوسا، جوزف و نیومنحضور پژوهشگران از کشورهای خاص ایجاد می
های محبوب کشورهای منتخب را برای باالبردن شانس انتخاب نمونه مناسب شناخت. برای نمونه باید سیستم عامل

MTurk سپاری های جمع. روش(2176، 2)پالمر و استریکلند محبوب نیستمتحده اندازه ایاالتدر همه کشورها به
وند ر« فناوری، ذینفعان و ارتباط»ای در چگونگی استفاده از عناصر اصلی آن یعنی های خالقانهپژوهشی با روش
ی یآن است که بدون شناسا« زیرساخت شبکه اجتماعی»و « سایت اجراکنندهوب»کند. فناوری شامل تکاملی را طی می

رد. طور مؤثر استفاده کتوان از ظرفیت آن بهمناسب ذینفعان یا گروه و افراد اثرگذار یا اثرپذیر از اهداف پروژه نمی
سپاری پژوهشی با تأمین زیرساخت فناورانه دارد که به بانیان امکان سایت نقش مهمی در جمعکنندگان وبتأمین

کند. همچنین باید امکان برقراری ارتباط پژوهشگران بالقوه را فراهم میقراردادن پروژه در معرض دید تعداد زیادی از 
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 روتقسیم به گروهی این الگو مبتنی بر جمعیتی بزرگ و قابلفرایند اجرا     

اهداف مشترک است. در این مسیر اغلب پژوهشگر اصلی، سؤال اصلی پژوهش را با سامانه مطرح و ضمن جلب نظر 
کنندگان ها در میان مشارکتتوزیع آن آوری و باها 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 درجهها خواسته میاز آن
تواند یک استاد دانشگاه یا شود. پژوهشگر اصلی میکنندگان میها توسط خود مشارکتبندی آنهای متنوع و درجه

مله کنندگان ازجهشگر یا هر فرد دیگری با توانایی الزم در امر پژوهشگری باشد. او باید وظایف جمع مشارکتپژو
 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. دسته1-03

پژوهش » ها در دو دسته کلیشناسی یا نحوه تفکر و مطالعه در پژوهش، پژوهشبندی مبتنی بر روشین دستهبر اساس ا
 گیرند. قرار می 28-5به شرح جدول « Rationalismعقلی یا »و « empirical researchتجربی یا 

    ر اساس نحوه تفکر و مطالعه. انواع پژوهش ب23-1جدول 
 توضیح انواع ردیف

 مبتنی بر مشاهده رفتار بدون دستکاری در متغیرها در بررسی امور  ربیتج 7
 های معتبر در بررسی امور تکیه بر اصول عقلی و منطقی مانند نظریه عقلی 2

                                                           
1.  Feitosa, Joseph & Newman 
2.  Palmer and Strickland 
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« experimental researchپژوهش آزمایشی یا »های فارسی این مفهوم با گاهی در ترجمه. پژوهش تجربی: 1-03-0

رین تفاوت تاند. مهمعنوان تجربی ترجمه شدههای آزمایشی بهزیرا در بسیاری از منابع، پژوهش شود؛اشتباه 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، مبغیری انجام میشود؛ اما در پژوهش تجربی، مشاهده رفتار و بدون دستکاری متبررسی می
اهده خصوص با مشبر شواهد تجربی یا مستندات تجربی است. شواهد تجربی اطالعاتی است که از طریق حواس به

 تواند ادعای داشتنگرایی کسی میشود. در منطق تجربهو مستندسازی الگوها و رفتار از طریق آزمایش حاصل می
آوری داده و کسب دانش در آن رهای او دالیل منطقی و تجربی داشته باشد. همچنین راه جمعدانش داشته باشد که باو

شواهد تجربی مانند ثبت مشاهدات یا تجربیات مستقیم  تواند از مشاهده یا تجربه مستقیم و غیرمستقیم باشد.می
چرخه  مثابه یکوهش تجربی بهیا کیفی مورد تحلیل قرار گیرد. اغلب پژ کمّیتواند با رویکردهای پژوهشگر، می

 شود.  انجام می 23-5به شرح جدول « مشاهده، استقرا، قیاس، آزمون و ارزشیابی»ترتیب به
 . چرخه پژوهش تجربی   29-1جدول 

 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 شود و از ابزارهای رسمی برای جمعا یک نظریه آغاز میاین نوع پژوهش اغلب ب. پژوهش عقلی: 1-03-2

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 ارزشیابی1-09

ک هدف برای رسیدن به ی« شدهارزش، شایستگی، زمان، پول، تالش و منابع صرف»ارزشیابی بر ارزیابی منظم  پژوهش
ای همشخص اشاره دارد. پژوهش ارزشیابی نوعی از پژوهش کاربردی با هدف تأثیرگذاری در دنیای واقعی است. روش

ی ابی استفاده شود. فرایند پژوهش تحقیق ارزشیابتواند برای انجام پژوهش ارزشیبسیاری 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 « کمّیزیابی ار»
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 . انواع پژوهش با رویکرد اجتماعی 1-21
شود. پژوهش اجتماعی روشی است که در اشاره می« پژوهش اجتماعی»پژوهش بنام  نوعی از روشدر برخی منابع به

گیرند. بدیهی است که وقتی کار میب اطالعات درباره مردم و جوامع بهآن پژوهشگران علوم اجتماعی برای کس
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؟ روش پژوهش مناسببندی و کدام . کدام دسته1-20

های دانشجویان و شود تا تالشدقتی در انتخاب موضوع و روش پژوش در موارد متعددی باعث میمتأسفانه بی
رفع یک مسئله یا مشکل »و حتی « نظریه، ایده، علم محض یا پیشرفت دانش»پژوهشگران به موارد مهمی چون ارائه 

ی نکند و تنها نوعی نشخوارگی سطحی از ظواهر علم صورت گیرد. برای کمک« 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.   

ه یا امنتوان از چندین بعد معرفی کرد؛ اما در پروپوزال )پیشنهاد پژوهش( و فصل سوم پایانروش پژوهش را می     
ترین دالیل در پژوهش باید به روش پژوهش ازنظر راهبرد و مسیر اجرا یا طرح پژوهش پرداخته شود. درمجموع مهم

 شده است. معرفی 91-5انتخاب یک روش پژوهش و معرفی آن در جدول 

 . انواع استدالل پژوهشگران برای برتری یک روش پژوهش نسبت به بقیه71-1جدول 
 هااستدالل ردیف

 فلسفه خاص پژوهشگر  7
 چارچوب خاص نظری پژوهش  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. بخش سوم این کتاب به معرفی هریک با جزئیات فرایند اجرای آنشود؛ یاد می
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مبانی انتخاب جامعه  
و نمونه پژوهش   6 

 هدف کلی: آشنایی با مبانی انتخاب جامعه و نمونه پژوهش 

 اهداف یادگیری
 آشنایی با قلمرو پژوهش 
  آشنایی با انواع متغیر 

 آشنایی با انواع جامعه پژوهش 

 گیری تصادفی ع نمونهآشنایی با انوا 

 گیری غیرتصادفی آشنایی با انواع نمونه 
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 مقدمه 

های اساسی در فرایند اجرای پژوهش انتخاب قلمرو، جامعه و نمونه پژوهش است. در این فصل فرایندهای یکی از گام
 معه و نمونه معرفی خواهد شد. محدودسازی و اجرای پژوهش بر اساس قلمرو، جا

 
 . تعیین قلمرو پژوهش6-0

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 

ازنظر مفهومی، با این واژه مورداشاره قرار خواهد گرفت. در اغلب موارد پژوهشگر « قلمرو»ا توجه به غنی بودن واژه ب
پردازد که این محدوده در انتخاب جامعه و نمونه نقش مهمی خواهد در سه حیطه به تعیین محدوده قلمرو پژوهش می

 معرفی شده است.  7-6ول داشت. سه حیطه اصلی برای تعیین قلمرو پژوهش در جد
 های تعیین قلمرو پژوهش ترین حیطه. مهم0-6جدول 

 توضیح حیطه ردیف
 هاتعیین محدوده موضوع و متغیرهای موردبررسی با تأکید بر انتخاب تعاریف عملیاتی برای آن موضوع 7
 تر آن دوده دقیقو حتی مح« گذشته، حال و آینده»تعیین دوره زمانی موردبررسی از شکل کلی  زمانی 2
 تعیین محدوده جغرافیایی و مکانی موردبررسی  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
آید، شامل هر چیز تغییرپذیری است که از نام آن بر می طور کهو 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
واهد خشود یا در مقایسه با دیگر متغیرها چه تفاوت یا اولویتی تحت تأثیر و در ارتباط با چه عواملی دچار تغییر می

 مشخص کرد.  2-6را از ابعادی به شرح جدول پژوهش متغیرهای وضعیت ک پژوهش، باید جرای یداشت. برای ا
 . انواع رویکردهای تعیین وضعیت متغیرها 2-6جدول 

 توضیح انواع ردیف
« کوواریت» ،«زایی، درون یا برون«پنهانآشکار یا »، «گیرینحوه اندازه»، «بینمالک یا پیش»، «مستقل یا وابسته»ازنظر  معرفی نوع متغیر 7

 «مقوله»و 
 شده برای متغیرانتخاب تعریف نظری موردنظر از میان انواع تعاریف ارائه تعریف نظری 2
 آوری داده درباره متغیر بر اساس تعریف نظری منتخب برای آن  گیری یا جمعمعرفی روش اندازه تعریف عملیاتی 9
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 غیر. معرفی نوع مت6-2-0
گذاری نمود. با معرفی هر متغیر بر اساس بندی و نامها با رویکردهای خاصی دستهتوان در انواع پژوهشمتغیرها را می

شده، جایگاه آن متغیر در پژوهش و در ارتباط با سایر متغیرها مشخص خواهد شد. در ادامه های انتخاببندیدسته
ندی از بظری و عملیاتی مناسب متغیر فراهم خواهد شد. انواع دستهاین مسیر شرایط بهتری برای انتخاب تعریف ن

 مرور کرد. 9-6توان در جدول متغیرها را می
 بندی از متغیرها . انواع دسته7-6جدول 

 توضیح انواع نقش ردیف
مستقل یا  7

 وابسته
 کاری شده اثرگذار بر دیگر متغیرها در مطالعهشده یا دستعوامل کنترل مستقل

 گیری برای تشخیص تأثیر متغیر مستقل بر آن متغیر موردبررسی و اندازه ابستهو
 یا میانجی واسط
-توضیحمتغیر )نوعی 

 (دهنده رابطه دو متغیر

 متغیر مستقل ثانویه اثرگذار بر قدرت رابطه دو متغیر مستقل و وابستهکننده: تعدیل
 بسته خنثی یا کنترل شود. کنترل: متغیر مستقل دیگری که اثرش بر متغیر وا

 . کنترل نیستگر )مزاحم(: متغیر مستقل دیگری که اثرش بر متغیر وابسته قابلمداخله
مالک یا  2

 بینپیش
 کاریای البته بدون دستهمان  متغیر مستقل در پژوهش رابطه بین )مستقل(پیش

 بین یشآن با متغیر پ رای تعیین میزان رابطههمان متغیر وابسته که با بررسی تغییراتش ب 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 نون یا پنهانمک
درون یا  5

 زاییبرون
 گذارند.ها بر دیگر متغیرها اثر میعنوان متغیر مستقل در مدلبه زابرون
متغیر  ابسته )اثرپذیر ازمستقل )اثرگذار بر متغیر دیگر( و و زمانهمعنوان متغیری در مدل که به زادرون

 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. بینی متغیر مستقل بر وابسته ایجاد میاستنباط نادرست از قدرت پیش
 شود. وضوع و متغیر موردبررسی یاد میدر پژوهش کیفی اغلب از مقوله یا م  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 خصوص در معادله رگرسیونی( یا متغیر علت معرفی می)به Xنماد 

تواند آن را وارد فرایند آزمایش کند، از فرایند آزمایش خارج کند و یا مقدار آن را تغییر دهد. ست؛ یعنی میپژوهشگر ا
تغییراتی  عنوان یک متغیر معلول باپژوهشگر 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 Yری وابسته به متغیر مستقل است که اغلب با نماد آما
حداقل یک متغیر مستقل وجود دارد. احتمال اینکه ما چند متغیر مستقل داشته باشیم زیاد است اما اغلب متغیر وابسته 

ژوهش پ )نهایی( یکی است. اگر پژوهشی چند متغیر وابسته داشته باشد، پژوهشگر در عمل با چند پژوهش در یک
مواجه است. در پژوهش آزمایشی تغییرات متغیر وابسته در کنترل پژوهشگر نیست بلکه درگرو تغییرات متغیر مستقل 
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طور مستقیم متغیر وابسته را تغییر دهد، حذف کند، دستکاری کند و یا جهت آن تواند بهاست. بنابراین پژوهشگر نمی
را پیدا  خواهد که آنمتغیر وابسته آشنا نیست، بلکه با انجام پژوهش میرا تغییر دهد. پژوهشگر از آغاز با تغییرات 

        (.7988فری، پور و صبینی شونده را دارد )حبیببینی، متغیر وابسته نقش پیشهای پیشکند. به همین جهت در پژوهش
زمون اثر آن را در فرایند آکننده نوعی متغیر مستقل است که نقش ثانویه دارد و پژوهشگر مایل است متغیر تعدیل

 روابط مورد بر و است موجود قبل از متغیری کنندهتعدیل (.7918فرضیه، در کنار متغیر مستقل مطالعه کند )دالور، 
رد مو رابطه جهت یا قدرت در موجود هایویژگی از برخی چگونه که دهدمی متغیر توضیح این. گذاردمی اثر مطالعه

ا روشن شود تمی« گیری یا دستکاریانتخاب، اندازه»این متغیر عاملی است که توسط پژوهشگر گذارد. می اثر مشاهده
ا متغیر هشود. اغلب در پژوهششده میشود که آیا تغییر آن موجب تغییر رابطه بین متغیر مستقل و پدیده مشاهده

در بررسی همبستگی بین هوش و معدل شود. برای نمونه نمایش داده می Zکننده یا متغیر مستقل ثانویه با تعدیل
عنوان متغیر مستقل، معدل دانشگاهی متغیر وابسته و جنسیت )دختر دانشگاهی دانشجویان پسر و دختر، متغیر هوش به

خواهد کننده میپژوهشگر با دستکاری متغیر مستقل تعدیل(. 7911کننده است )دالور، یا پسر بودن( متغیر تعدیل
 دیگرعبارتیهبییر آن موجب تغییر رابطه بین متغیر مستقل اصلی )اولیه( و وابسته خواهد شد. مشخص کند که آیا تغ

اژه کننده( است. وخواهد بداند که آیا ماهیت رابطه متغیر مستقل و وابسته به علت وجود متغیر سومی )تعدیلمی
گذاشته شود. برای نمونه در فرضیه  دهد که متغیر مستقل ثانوی چگونه کنارکننده به پژوهشگر اطالع میتعدیل

، «قلهوش متغیر مست»، «همبستگی بین هوش و معدل دانشگاهی دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر است»
کننده اغلب در متغیرهای تعدیل(. 7911است )دالور، « کنندهجنسیت متغیر تعدیل»و « معدل دانشگاهی متغیر وابسته»

 شود. می ها بیانعنوان یا فرضیه
متغیر کنترل مورد مطالعه قرار داد.  زمانهمطور توان  بههمه متغیرهای موجود در یک شرایط پژوهشی را نمی    

نگه دارد  ا خنثیی صورت ثابتمربوط به زمانی است که پژوهشگر نیاز دارد تا تأثیر برخی متغیرها را بر متغیر وابسته به
ای هکننده مانند جنسیت، هوش یا وضعیت اقتصادی در پژوهشاز متغیرهای تعدیل ها را حذف کند. برخیو یا اثر آن
و گروه های آزمایشی دارای داز متغیر کنترل اغلب در پژوهش گیرند.عنوان متغیر کنترل مورداستفاده قرار میمختلف به

ه تأثیر ای پژوهش تصمیم گرفت کهشود. قبل از پژوهش باید با توجه به فرضیه یا فرضیهآزمایش و گواه استفاده می
چه متغیر یا متغیرهایی را مورد مطالعه قرار داد و چه متغیرها یا متغیرهایی را کنترل کرد. برای نمونه در پژوهشی با 

آموزش »و « های تصویری متغیر مستقلرسانه»، «آموزانهای تصویری بر آموزش دانشتأثیر استفاده از رسانه»عنوان 
ایی هشوند که از حیث همه ویژگیآموزان انتخاب میهستند. برای این نمونه پژوهشی، دو گروه از دانش «متغیر وابسته

کالس  شود و درهای تصویری استفاده مییکسان باشند. سپس در یک کالس از رسانه« سن، جنسیت و امثال آن»چون 
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کننده شود و کالس استفادهن یادگیری گرفته میشود. در مرحله بعد از دو کالس آزمون تعیین میزادیگر استفاده نمی
توان گفت که تفاوت نمره شود. در این مثال زمانی میمی 75، نشدهاستفادهو کالسی که  73های تصویری از رسانه

های تصویری بوده است که همه دیگر متغیرهای احتمالی اثرگذار مانند سن، جنسیت و امثال آن ناشی از ارائه رسانه
اسواد بیشتر آموزان داری والدین بپیشرفت تحصیلی دانش»باشند. در مثالی دیگر برای فرضیه  شدهکنترلتغیرهای جزء م

« هپیشرفت تحصیلی فرزندان متغیر وابست»، «سواد والدین متغیر مستقل»، «سواد استآموزان دارای والدین بیاز دانش
  (.  7988، پور و صفریاست )حبیب« هوش فرزندان متغیر کنترل»و 

بنابراین  نیستند.« گیری و دستکاریمشاهده، اندازه»گر یا مزاحم برخالف متغیرهای واسط قبلی قابل متغیر مداخله     
(.     7911کننده مشخص شود )دالور، مشاهده باید از طریق تأثیر متغیرهای مستقل و تعدیلها بر رویدادهای قابلاثر آن

عنوان متغیر واسط تلقی کرد که با قرارگرفتن بین متغیرهای مستقل و وابسته، توان بهحم را میبنابراین گاهی متغیر مزا
ورت صدانند زیرا بهگر را همان متغیر نهفته میکند. 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

قابل غیر کنترل وگر، متغیرهای غیر عینی و از دیدگاهی غیرواقعی هستند؛ بنابراین غیرقابلدرمجموع متغیرهای مداخله
تنها در منطقی ساختن فرایند آزمایش، بلکه در فرایند تحلیل اهمیت دارد ها نهوجود شناخت آنمطالعه هستند. بااین

و « یابی به هدفدست»برای نمونه وقتی پژوهشگری قصد مطالعه ارتباط بین دو متغیر  (.42: 7918)دالور، 
شود. یابی به هدف موجب پرخاشگری مید که عدم دستدهرا دارد، فرضیه خود را طوری سامان می« پرخاشگری»

یابی به هدف، در مقایسه با کودکان بدون مشکل در کودکان دارای مشکل در دست»کند که بدین منظور چنین بیان می
ری یابی به هدف باعث پرخاشگآید که چرا عدم دستحال این سؤال پیش می«. یابی به هدف پرخاشگرتر هستنددست

ود. شمتخصصان عقیده دارند که مکث در رسیدن به هدف موجب ناکامی شده و در نتیجه فرد پرخاشگرتر می شود؟می
 طورکلیهبنیست.  توجهقابلگر، البته در مواردی هم نقش متغیرهای مداخلهگر است. ، متغیر مداخله«ناکامی»در این مثال 

ل مطالعه و غیرقاب کنترلغیرقابلها اقعی هستند. بنابراین آنگر، متغیرهای عینی و از دیدگاهی غیرومتغیرهای مداخله
تنها در منطقی ساختن فرایند آزمایش، بلکه در فرایند تحلیل اهمیت دارد ها نهشناخت آن حالبااینخواهند بود. 

   (. 7988پور و صفری، )حبیب
خته شنا« داد یا علتفرض، درونپیش»نوان عبه« کننده و کنترلمستقل، تعدیل»( متغیرهای 7318از دیدگاه تاکمن ) 

گیرند، و تأثیر متغیر کنترل حذف یا خنثی موردپژوهش قرار می «کنندهمستقل و تعدیل»دو متغیر اغلب . شوندمی
 (. 93-98: 7988پور و صفری، خواهد بود )حبیب 7-6شود. رابطه بین متغیرها بر اساس شکل می
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 (0777نقل از دالور، ، به0973تاکمن، ). 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 
 . انواع متغیرها در مثال موردبررسی 0-6جدول 

 توضیح انواع متغیر ردیف
 آموزش هایشیوه مستقل 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

 جنسیتاثر »رسی است. برای نمونه در بر بررسیقابلمیانجی  هایمتغیربا  وابسته متغیر بر مستقل متغیر تأثیر درواقع     
 تهرش»توان از متغیرهای میانجی چون تر بودن حقوق زنان، میمبنی بر پایین هاگزارشو نتایج برخی « درآمد بر

 کهاثر دارد؛ طوری تهوابس و مستقل متغیر بین پیوند بر حدی تا کنندهتعدیل متغیر. برای این اثر استفاده کرد« دانشگاهی
 توانمی را «درآمد رب جنسیتاثر ». شودمی تعدیل «ناظراین متغیر  توسط حدی تا وابسته بر مستقل تأثیر»توان گفت می
 باالتر رداختپ سطح با مشاغلی در توانندمی باالترقه اجتماعی باز ط افرادیعنی . کرد تعدیل «خانواده وضعیت»متغیر  با

 فقیر یهاخانوادهبیشتری نسبت به  درآمد ،ثروتمند هایخانوادهاز  زنان درآمدد رومی انتظار بنابراین؛ شوند استخدام
  .کندایجاد  تعدیل «درآمد و جنسیت» بین تواندمی «اجتماعیطبقه » اینجا درداشته باشند. 

      
 . تعریف نظری متغیر6-2-2

« ارتباطات»یا « مدیریت»متغیرهایی مانند اغلب متغیرهای موردبررسی دارای چندین تعریف مفهومی هستند. برای نمونه 
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 یکی از گام این کار

 خواهد بود. 
با  «هاها و خصیصهرفتارها، نگرش»مفاهیم ابزارهایی با کارکرد مختصر و سودمند و خالصه انتزاعی از مجموعه      

هیم تعاریف متعددی دارند، در تعریف نظری متغیر باید مشخص کرد وجوه مشترک هستند. با توجه به اینکه برخی مفا
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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

 م  . مراحل رسیدن به یک تعریف از یک مفهو1-6جدول 
 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»

 ارائه تعریفی جدید از مجموعه حاضر با دلیل موجهگیری برای انتخاب یکی از تعاریف موجود یا تصمیم انتخاب تعریف 2
 ها، ابعاد تعریف مشخص کردن مؤلفه تشریح ابعاد  9
د نوع کیفی و تغییرات قابل ثبت با حروف الفبا یا ک»و « نوع کمّی و تغییرات قابل ثبت با عدد مثل سن، وزن و قد» گیرینوع اندازه 4

 « مثل جنسیت، رنگ پوست و رنگ چشم
پیوسته »و « و... 2و  7ای غیر عددی و قابل گزارش با کدهای طبقهعنوان یک متغیر کیفی مانند جنسیت به گسسته» هیت اعدادما 5

 «  2و  7عنوان یک متغیر کمی عددی و قابل گزارش با درجات مختلف بین دو واحد مانند مانند قد به
 «دیپلم، کاردانی و...»چند ارزشی مانند تحصیالت با چند ارزش »و « مرددو ارزشی مانند جنسیت با دو ارزش زن و » تعداد ارزش 6

نسبت دادن تعریف به یک مفهوم، تعریف اسمی آن است. یعنی تعریفی که برای مقاصد عملی در پژوهش      
ری از اگیرد. این نوع تعریف محوری برای پژوهش و شناسایی نوع اطالعات موردنیاز است. بسیمورداستفاده 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 « اجتماعیجهانی، روانی، سیاسی، اقتصادی یا »ازجمله 

(. فرایند رسیدن از مفهوم و 7935؛ ایزانلو، 7934واس، کند )دِآوری مبانی نظری مناسب برای آن کمک میجمع
ارد تعریف گویند. در این مرحله است که و« پایین آمدن از نردبان انتزاع»های انتزاعی به رویکردی عینی را سازه

شنامه را از پرس« یهاپرسشها یا ، سنجههاگویه»ای است که بتوان عملیاتی متغیر یا رسیدن از مفاهیم انتزاعی به نقطه
تعریف نظری مشخص کرد. برای این منظور بهتر است هنگام معرفی ابعاد، هر بعد را هم تعریف کرد. فرایند پائین 

 (. 7934، 7و با یک مثال مرور کرد )دِواس 2-6ر شکل توان دآمدن از نردبان انتزاع را می

                                                           
1.  David De Vaus 
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 . پایین آمدن از نردبان انتزاع 2-6شکل 

 
 . تعریف عملیاتی متغیر6-2-7

ه هایی است که بها یا معرفها آن، تعریف شاخصگام بعدی در انتخاب تعریف نظری و مشخص کردن ابعاد و مؤلفه
گیری روشی است که از طریق آن، به یک صفت یا یک ویژگی اندازهگیری کرد. ها بتوان، ابعاد مفهوم را اندازهکمک آن

ی، ااسمی، رتبه»های توان به کمک انواع مقیاسشود. این کار را میبا توجه به مالک مشخص، عددی نسبت داده می
فاهیم و ابعادشان با در بیشتر موارد در علوم اجتماعی، م(. 7988پور و صفری، انجام داد )حبیب« ای و نسبیفاصله
شوند. اما باید آگاه بود که تعریف مفهوم باید ما را به شناختن امر واقعی مستقیم تعریف نمی مشاهدهقابلهای نشانه

های ها نشانهها یا معرفکنند. شاخصها این نقش کلیدی را ایفا میها یا معرفهدایت کند. برای این منظور شاخص
های برخی مفاهیم مانند سالمت برای عینی شدن گیری ابعاد مفهوم هستند. شاخصاندازهبلشناسایی و قاعینی قابل

 تر از برخی موارد مانند محرومیت هستند. ها پزشکی و ورزشی سادهمانند برخی آزمایش
 هکند که چگونه و با چدرواقع در این مرحله پژوهشگر پس از انتخاب تعریف نظری منتخب خود، مشخص می      

طور کامل به معرفی انواع آوری خواهد کرد. فصل هفتم بههای مربوط به آن را جمعگیری یا دادهابزاری آن را اندازه
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ها درباره متغیرها خواهد پرداخت. این اقدام گام مؤثر بعدی در تعیین محدوده موضوع ازنظر آوری دادهابزارهای جمع
نامه چندین پرسش« های ارتباطیمهارت». برای نمونه در رابطه با متغیری مانند ها درباره متغیر خواهد بودآوری دادهجمع

ده، شها با توجه به تعریف نظری انتخابهای این متغیر وجود دارد که پژوهشگر باید از میان آنآوری دادهبرای جمع
 ه مشخص کند. دقت ابزار و منابع موجود، بهترین آن را انتخاب و محدوده کار خود را در این زمین

 

 . تعیین محدوده زمانی پژوهش6-7
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 آیندهگذشته»در ابتدا پژوهشگر ممکن است رویکردهای زمانی 
کنند اما کافی نیستند. از دیگر رویکردها برای ویکردها، هرچند به شناسایی کلی محدوده زمانی کمک میباشد. این ر

ه باشد. ب« مقطعی یا طولی»تواند تعیین دقیق محدوده زمانی پژوهش، رویکرد طول مدت اجرای پژوهش است که می
آوری ل خاص برای پژوهش و جمعاین معنا که در روش مقطعی، یک دوره زمانی خاص و محدود مانند یک سا

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 میها در مقاطع مختلف مانند هرسال یکآوری دادهبیشتر برای جمع

 اشاره شود. « 7411تا  7935از سال »یا « 7938سال »ها مانند آوری دادهخص برای جمعالزم است که به زمان مش
 
 . تعیین محدوده مکانی پژوهش6-0

برای محدود شدن پژوهش روی متغیرهای موردبررسی الزم است تا محدوده جغرافیایی آن بر اساس منابع موجود 
ش روی یک فرد، گروه یا سازمان و گاهی مطالعه روی تعیین شود. برای نمونه گاهی هدف مطالعه موردی و پژوه

ق طور دقیالمللی است. پژوهشگر باید محدوده مکانی موردمطالعه خود را بهای، ملی و بینجوامع خاص محلی، منطقه
ط رعایت شرمشخص کند تا بتواند در گزارش خود به نتایج و تحلیل درباره همان موارد موردبررسی اشاره کند و یا به

 های فراتر از آن تعمیم دهد.نیازها با توجه به اهداف پژوهش، نتایج را به موقعیتپیش
 
 . جامعه پژوهش6-1

شنود. حنال اگنر اینن جامعنه بنه پس از مشخص شدن قلمروهای پنژوهش، عمنالً جامعنه پنژوهش مشنخص منی
نجننام دهنند، کننار تننک مننوارد آن بررسننی و مطالعننه خننود را انحننوی باشنند کننه پژوهشننگر بتواننند روی همننه تک

ویژه در شننود. امننا در اغلننب مننوارد و بننهپننژوهش بننا رویکننردی تمننام شننمار یننا بررسننی همننه جامعننه آغنناز مننی
ای از جامعنه کنار خنود را دنبنال شرایط باال بودن تعنداد جامعنه موردبررسنی، پژوهشنگر بایند بنا انتخناب نموننه
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-بنه نحنوی اسنت کنه نتنایج حاصنل از جمنع گیری انتخناب نموننه از ینک جامعنه موردبررسنیکند. منطق نمونه

 (.  9-6تعمیم به کل جامعه باشد )شکل آوری داده از آن نمونه، قابل
 

 
 . نتایج نمونه آماری باقابلیت تعمیم به کل جامعه 7-6شکل 

 اشاره کرد.  6-6توان به مواردی به شرح جدول از دالیل ضرورت انتخاب نمونه از جامعه پژوهش می
 . 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 کنترل منابع  2
 تمامی افراد جامعه برای بررسیشکل دسترسی بهم دسترسی 9
 ها آوری دادهباال رفتن دقت در جمع دقت 4

     
 گیری از جامعه پژوهش. نمونه6-6

اگر قرار به گرفتن نمونه از جامعه پژوهش باشد، باید به روش گرفتن نمونه و کافی بودن نمونه توجه داشت. روش 
گیری مونههای نادن فرصت احتماالت و انتخاب به شکل تصادفی تأکید دارد. روشگرفتن نمونه بر انتخاب نمونه با د

ای هشوند که هر دسته دارای چندین نوع از روشتقسیم می« احتمالی، غیر احتمالی و ترکیبی»در سه دسته اصلی 
خواهد بود که  پذیری به جامعه اصلیهای مشخصی از خطا و قدرت تعمیمگیری است. هر روش دارای ظرفیتنمونه

د. کنپژوهشگر بر اساس منابع در دسترس و محدوده زمانی الزم برای اجرای پژوهش یکی از انواع آن را انتخاب می
ل پذیری اطمینان حاصگیری باید از کفایت تعداد نمونه برای کاهش خطا و قدرت تعمیمپس از انتخاب روش نمونه

گیری و تعداد نمونه انتخابی خود را توضیح دهد. نتخاب روش نمونهکرد. پژوهشگر باید در گزارش پژوهشی منطق ا
 اشاره کرد.  1-6توان به مواردی به شرح جدول ها مراقبت کرد، میترین خطاهایی که باید از ظهور آناز مهم
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 های پیمایشی  گیری. انواع خطاها در نمونه7-6جدول 
 توضیح انواع ردیف

 ویژه در شرایط کاهشدر افراد منتخب از جامعه و دور شدن میانگین نمونه انتخابی از میانگین جامعه بهناهمگونی  انتخاب نمونه 7
 تعداد نمونه 

 گیریها یعنی افزایش احتمال خطای نمونهافزایش تعداد پاسخ ندادن نمونه ها پاسخ ندادن 2
 د جامعهعدم ارائه فرصت برای انتخاب نمونه به برخی از افرا پوشش جامعه 9
 شده در ابزار بررسیهای ضبطعدم دقت در پاسخ گیریاندازه 4

گیری با روش پژوهش پیمایشی است و در ادامه و مطالعه هر یک از البته باید دقت کرد که این خطاها در نمونه     
نترل خطای های پژوهش ازنظر مسیر اجرا، مالحظه خواهید کرد که هر روش از مالحظات خاص خود برای کروش
 گیری برخوردار است. نمونه

 
 

 گیری. انواع روش نمونه6-6-0
رای انواع متنوعی ، دا«تصادفی، غیرتصادفی و ترکیبی» یا« احتمالی، غیر احتمالی یا ترکیبی»گیری هر یک از انواع نمونه

ها، منابع، شرایط، دادهآوری است. پژوهشگر با توجه به نوع روش پژوهش ازنظر جمع 8-6ها به شرح جدول از روش
 گیری را انتخاب خواهد کرد. پذیری و هدف پژوهش، یک یا چند روش نمونهلزوم تعمیم

 گیریهای نمونه. انواع روش3-6جدول 
 زیرشاخه توضیح انواع روش ر کلی انواع 

 
 تصادفی

 یا احتمالی 

 نبدون جایگزی-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  -هامتناسب با تعداد گروه

 هاگروه
 متناسب با حجم-اییجغرافی 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

 داوطلبانه، حبسی، مراکز خرید، اتفاقی 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 گلنظری، تأیید و ردکننده، فرصت

 برفی
 اتفاقی –ای همیهمانند س استفاده از بیش از یک روش غیر تصادفی ترکیبی 5

  های احتمالی و غیر احتمالیترکیب روش ترکیبی 7 ترکیبی

شوند که ازنظر صفت بندی میهایی گروهای، واحدهای جامعه موردمطالعه، در طبقهگیری تصادفی طبقهدر نمونه     
 ر فهرست کامل افراد در دسترستر باشند. در ادامه از هر یک از این طبقات تعدادی انتخاب خواهند شد. اگمتغیر همگن
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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 های کیفی رواج بیشتری دارند که خود این روشپژوهش

 یاب گیری غیراحتمالی آسانهای نمونهروش. انواع 9-6جدول 
 توضیح انواع ردیف

 انتخاب افراد داوطلب با رویکردهای مادی یا معنوی داوطلبانه 7
 کنترل مانند یک کالس درس انتخاب افراد تجمع یافته در یک مکان و قابل حبسی 2
 ها در مراکز خریدانتخاب عابران یا گذری مراکز خرید 9
 هرکدام از افراد جامعه که شد ا شانسیاتفاقی ی 4

گیری . نمونهدارد 71-6به شرح جدول « رسیدن به معرف، موارد خاص و متوالی»گیری هدفمند سه نوع نمونه     
نزدیک  ها و تا حد امکانتر از نمونهمنظور رسیدن به نمونه معرف یک گروه وسیعبرای معرف بودن یا قابلیت مقایسه به

گیری متوالی یا باشد؛ در نمونهتر از موضوع موردبررسی میگیری موارد خاص، خود فرد مهمدر نمونه به آن است.
 د.     یابجای انتخاب یک نمونه ثابت، انتخاب نمونه تا جای رسیدن به احساس کفایت اطالعات ادامه میمتواتر به

 گیری هدفمند انواع نمونه 01-6جدول 
 توضیح هاییریگشامل 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
 رفتار یک گروه برای مطالعه واکنش به تماشای فوتبال در مراکز خرید  

کنند مانند مطالعه یک از الگوی معمول پیروی نمی انتخاب موارد افراطی یا مواردی که موارد مرزی یا انتهایی 2
 دانشجوی ضعیف یا قوی در عملکرد تحصیلی 

دهند اما در حدود میانه توزیع هستند. انتخاب مواردی که پدیده را به میزان زیاد نشان می با باالترین قدرت 9
 هایی با رفتار رایج در زمینه خاص مانند انتخاب خانواده

ر اختالف یا با حداکث 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  همگون 5
 وضوع یا گروه همساالن نزدیک برای یک م

 های خاص و مرتبط با موضوع  انتخاب متخصص یا مطلع کلیدی در حوزه ا معروفها یشدهشاخته 6
ک ها در یدسترسی به یک مورد واحد که معرف یک پدیده است مانند دسترسی به اولین 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 وارد ویژهم 2

 منزله تأیید درک گروه باالتر هم هست. تر که در صورت تأیید بهگروه پایین
 موارد مهم ازنظر سیاسی با توجه به شرایط موردبررسی  مهم ازنظر سیاسی 9
 شوند. ور که در آن تمام افراد یک مجموعه با مالکی مشخص انتخاب مییا مالک مح 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
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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 وله کیفیت مهمکیفی، مق

ها امری نسبی و قضاوتی است و شود. کفایت نمونهبرای نوع و حجم نمونه وجود ندارد و در حین کار مشخص می
 د. آمده از هر واحد نمونه، خواهد بودستبر اساس کیفیت اطالعات به

   

 . کفایت تعداد نمونه منتخب از جامعه پژوهش6-6-2
کفایت تعداد نمونه یا مکفی بودن تعداد نمونه با توجه به اهداف پژوهش بسیار مهم است. تعداد مناسب نمونه به 

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 رای نمونه در اغلب موارد در پژوهشب

پیمایشی  مانند روش کّمیشود. حتی در مسیرهای اجرای پژوهش انتخاب غیرتصادفی با تعداد نمونه کمتری استفاده می
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
 است. 

 های تعیین کفایت نمونه  . انواع روش00-6جدول    
 توضیح انواع ردیف

 نمونه 711پذیرش مانند با خطای قابل حداقل نمونه برای تعمیم 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 انتخاب محاسباتی 9
 لی اضافه نشود. که چیز جدیدی به نظرات قبانتخاب تا جائی اشباع نظری 4
 انتخاب یک مورد خاص بدون نیاز به تعمیم بیش از آن  مطالعه موردی 5

ا است. های استفاده متناسب یا نامتناسب با تعداد گروهگیری طبقههای دانشجویان درروش نمونهیکی از چالش     
نسبت آن طبقه در کل جامعه آماری است. اندازه 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 آندرروش متناسب از هر قومیت نمونه به

 7111درصد از 71گیری شود. یعنی نفر بود باید از هرکدام به نسبت تعدادشان در جمعیت نمونه 511قومیت دیگر 
ای نامتناسب تعداد متناسب گیری طبقهشود. اما در نمونهنفر 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
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گیرد. برای استفاده از این روش پژوهشگر باید بینش و دانش بیشتری در مورد تغییرپذیری بیشتر موردتوجه قرار می
، کمّیهای های کیفی، نمونه معرف مفاهیم و در پژوهشه باشد. باید توجه داشت که در پژوهشجامعه هدف داشت

 نمونه نماینده جامعه تحت بررسی است.
شود و حتی راهبرد جدید در گیری بر اساس نوع پژوهش مشخص میهای کیفی نمونههمچنین در پژوهش     

های مناسب گیری است. به همین علت انواع روشی در نمونهپذیری حداکثرهای کیفی استفاده از انعطافپژوهش
ها یا مسیرهای اجرای پژوهش معرفی گیری و تعداد کافی نمونه برای آن در بخش دوم و داخل هر یک از روشنمونه

 خواهند شد.  
 

 گیری اینترنتی )برخط( . نمونه6-7
به  های اینترنتیگیریازی، الگوهای متعددی از نمونهامروزه با توجه به توسعه کاربرهای مورداستفاده از فضای مج

تخاب نمونه ها 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 نمونه6-3
ایج حاصل کنند که نتاشتباه فرض میگیری تصادفی است. پژوهشگران اغلب بهیکی از خطاهای رایج مربوط به نمونه

آمار  ممکن است در»بارت که پژوهشگر باید به عتعمیم 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 نمونهانتخاب شدن به همه افراد است. در حقیقت چیدمان تصادفی ضروری
ی برای های مختلف موردبررستناسب از گروهگیری بهتند. چیدمان تصادفی بر نمونهتصادفی اغلب بسیار دشوار هس

 گیری مطمئن داشت. آمار استنباطی برای استنباط چیزیتوان یک اندازهاعتبار درونی الزم است. با چیدمان تصادفی می
راحتی دانیم. بهمی« آماره»ا از آن چیزی است که درباره خصوصیات نمونه ی« 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
از جامعه و تعمیم آن به کل جامعه نادرست است. اما در بعضی شرایط اشکالی ندارد و تنها راه انجام پژوهش آماری 

مثال گرفتن نمونه از هواداران چند تیم سرشناس در خصوص بیان وفاداری هواداران تمامی عنوانموردنظر است. به
ها کار درستی نیست. در نمونه دیگر، گرفتن نمونه از کارکنان یک اداره کل از یک وزارتخانه، برای برآورد رضایت تیم
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ه ا به کل کشور تعمیم داد. اما گرفتن نمونتوان نتایج آن رهای 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 کالندانش
شود، انحرافات احتمالی یک تر میتر شود، درنتیجه به کل جمعیت نزدیکهرچه حجم نمونه تا حد مطلوب بزرگ     

های های کوچک ممکن است بر توان آماری، توانایی ترکیب روشیابد. نمونهنمونه از جمعیت واقعی کاهش می
ن زده خمیپیشرفته آماری در طراحی مطالعه تأثیر منفی بگذارد و افزایش در اندازه فواصل اطمینان در پارامترها ت

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 میگیری کاهش یابد، احتمال بیانگر بودن نمونه از ویژگیخطای نمونه

هم مشکالتی را به همراه دارد. این تصور نادرست وجود دارد که با افزایش بسیار  که استفاده از حجم نمونه بسیار زیاد
هایی با حجم بسیار زیاد، تضمینی شود. اما باید درنظر داشت که در نمونهزیاد حجم نمونه، نتایج بهتری حاصل می

اندازه کافی نمونه یکی از حل ساده برای تعیین 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

 .هزینه و زمان بستگی دارد
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. 
 )از جداول اندازه نمونه که موجود و در دسترس هستند استفاده کنید )مثالً جدول مورگان 
 )از یک فرمول استفاده کنید )مثالً فرمول اندازه نمونه کوکران 
 افزارهای آمارینرمتوان به د. برای نمونه میتفاده کنیافزار برای تعیین حجم نمونه اساز یک نرم R،  

NCC & PASS   و یا G-Power .اشاره کرد 
ای که نماینده که واحدهای جامعه همگن هستند، گرفتن نمونهتر باشد، در صورت فرض اینهرچه نمونه همگن    

د آن را به چندین بخش همگن یا طبقه تقسیم تر خواهد بود. در شرایط همگن نبودن جامعه بایکل 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
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 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 اینت برای شناخت حوزه دانش مربوطه است. بهآوری اطالعاها نیاز به جمعآوری دادهبرای جمع
شود. به کمک ابزارهای موجود یا ساخت ابزار پذیر میها یا سؤاالت پژوهش امکانمتغیرها و تدوین اهداف و فرضیه

ت درباره انواع ها و اطالعاآوری دادههای جمعآوری کرد. در این فصل به انواع روشها را جمعتوان دادهمناسب می
 متغیرهای موردبررسی پرداخته خواهد شد.  

 
 . داده، اطالعات و دانش7-0

 کنند. باید توجهآوری داده اقدام میبه جمع« داده، اطالعات و دانش»بسیاری از دانشجویان بدون توجه به تمایز میان 
ی آوراز این مفاهیم برای پژوهش جمع داشت که این سه مفهوم کلیدی از یکدیگر متمایز و در هر مرحله نوع خاصی

 شده است. معرفی 7-1در جدول « داده، اطالعات و دانش»شود. تفاوت سه مفهوم پژوهشی می
 در پژوهش« داده، اطالعات و دانش». سه مفهوم کلیدی 0-7جدول 

 توضیح مفهوم ردیف
ز یک عمل خرید ساده در یک فروشگاه )مواردی چون زمان شده اآوریهای 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

 قبل، کدام مورد اقبال بیشتری داشته است. شده در مثال میان اقالم خریداری
مندی از تجربیات و اطالعات است. دانش ها 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 هشگر در مراحل مختلف پژوهش به جمعپژو     
« اطالعات و دانش»گیری چارچوب مفهومی و نظری پژوهش، از بیان مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش و شکل

شرایط برای تحلیل و تولید اطالعات و ها از متغیر 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. جمع7-2

لگوها، ا 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 کامل و جامعی از مبانی نظری مرتبط
فصل در فصل طور م. فرایند جستجو برای مبانی نظری و ادبیات پیشینه بهشودو دانش کافی با کمک جستجو انجام می

تعریف مفاهیم »، «شناسایی مفاهیم مرتبط بامطالعه»چهارم معرفی شده است. این اطالعات و دانش به مواردی چون 



  

 

 

 آوری داده و اطالعات در پژوهشمبانی جمع 009

وع روابط و نمشخص کردن هویت متغیرها »، «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

آوری داده درباره مسئله و متغیر موردبررسی گیرد و به انتخاب بهترین شیوه و ابزار جمعمفهومی و نظری شکل می
ای قبلی همطالعات و پژوهشآوری نتایج و بر جمع« مبانی نظری»قل از مست« ادبیات پیشینه»کند. در مواردی کمک می

آوری به دنبال نتایج مطالعات دیگر پژوهشگران در مشابه یا نزدیک به پژوهش موردنظر تأکید دارد. در این نوع جمع
ب حاصل از طور که در فصل دوم این کتاب اشاره شد، مطالرابطه با چالش یا سؤاالت پژوهش خود هستیم. همان

 نوشت.  2-1توان با الگوهایی به شرح جدول آوری اطالعات و دانش را میجمع
 آوری اطالعات و دانش. انواع الگوهای نگارش اطالعات و دانش حاصل از جمع2-7جدول 

 توضیح انواع دیفر
 نند آیات قرآنبیان عین عبارات و جمالت متن اصلی و مناسب عبارات غیرقابل تغییر ما 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 رکیبت 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 به شکل مناسبی ساماندهی شوند. برای این منظور می

 ی مستندات مبانی نظری و ادبیات پیشینه. راهبردهای سامانده7-7جدول 
 توضیح روش ساماندهی ردیف

 تاریخچه، مبانی نظری و ادبیات پیشینه بر اساس هر فرضیه یا سؤال ها یا سؤاالت پژوهشبر اساس فرضیه 7
 لی و خارجی ساختار متداول: تاریخچه، مبانی نظری، ادبیات پیشینه داخ 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 مبها در فصل دوم پایانخوبی از آنگیری چارچوبی که بتوان بهبرای شکل     
ود. شدر رابطه با پرسش اصلی پژوهش آورده می ها و مکاتب موجودها 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 کردهمعج
ها است. چراکه خواننده بر اساس درک ارتباط منطقی بین مطالب و ارتباط ترین نکته ایجاد ارتباط بین نوشتهمهم     

 طقیشده باید ارتباط منآوریسازی 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

 شده مبانی نظری و ادبیات پیشینه و بیان کلی مطالب است. آوریندادن مطالب جمع
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 ها بر اساس متغیرهاآوری داده. جمع7-7
ها به کمک ابزارهای آوری دادهگیری آن با جمعگیری در پژوهش هستند که اغلب اندازهازهاندمتغیرها عوامل قابل    

های پژوهش از دو بعد ها بر اساس سؤاالت یا فرضیهآوری و ثبت دادههای جمعگیرد. انواع روشمناسب صورت می
تواند میدانی آوری میازنظر محل جمعها آوری 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.  توان جمعمی

 ها بر اساس متغیرهاآوری و ثبت داده. انواع ابزارهای جمع0-7جدول 
 توضیح ریگیابزار اندازه ردیف

 گیری نظر و نگرش نسبت به موضوع یا پدیده خاص اندازه پرسشنامه 7
 های موجود در زمینه موردبررسیگیری تعداد و کمیتاندازه لیست یا فهرست کنترلچک 2
 ها گیری فراوانی کیفیت خاص در اسناد و رسانهاندازه برگه کدگذاری 9
 زمینه خاص  گیری توانایی افراد دراندازه آزمون 4
 گیری نظر و نگرش نسبت به موضوع یا پدیده خاص از طریق پرسش و پاسخ شفاهی اندازه مصاحبه 5
 گیری رفتار، واکنش و اقدام در رابطه با موضوع یا پدیده خاص از طریق مشاهده اندازه مشاهده 6
 موضوع و پدیده خاص  گیری رویدادها، اسناد و سوابق در رابطه بااندازه های یادداشتبرگه 1
 شده گیری رویدادها، اسناد، سوابق و رفتارها در محیط کنترلاندازه گیری آزمایشگاهیاندازه 8
 با چند نفر  زمانهمگیری نظر و نگرش با مصاحبه اندازه گروه متمرکز 3
 های ضبط صدا یا صدا و تصویر دستگاه صوت و تصویرضبط کننده  71
کنندگان نظرات خود را در مورد یک موضوع با تکمیل داستانی که معموالً توسط پژوهشگر شرکت نتکمیل داستا 77

 کنند.آغازشده بیان می

االت پردازند. سؤ)عددی( یا کیفی )کالمی( و یا ترکیبی از هر دو می کمّیصورت ها بهدادهاین ابزارها به گردآوری       
 است.   5-1به شرح جدول « باز، نیمه ساختاریافته و ساختاریافته»لب به سه شکل ها، اغآوری دادهابزارها برای جمع

 یا کیفی  کمّیآوری داده گیری و جمعانواع سؤاالت ابزارها برای اندازه .1-7جدول 
 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 ارائهدودکننده پاسخمح بسته )ساختاریافته( 2
 ترکیب سؤاالت باز و بسته به معنای یک انتخاب محدود با ارائه توضیح درباره آن  نیمه ساختاریافته 9

ب شود. اغلاده میاستف 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 شاز سؤاالت بسته و در غیر این صورت از سؤاالت باز یا نیمه ساختاریافته استفاده می« و تحلیل سریع
 هستند.   6-1های پاسخگویی به شرح جدول قیاسبسته یا ساختاریافته دارای م
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 های پاسخگویی در سؤاالت بسته . انواع مقیاس6-7جدول 
 هاویژگی نام مقیاس ردیف

 گذاری دو ارزشی بلی و خیربرای تعیین نگرش مثبت یا منفی نسبت به یک موضوع و نمره 7ترستون 7
تا  ترین حالت )مثل از کامالً موافقمترین تا مثبتش از منفیگذاری چند ارزشی بین سه تا هفت ارزنمره 2لیکرت 2

 کند. دهنده یکی را انتخاب میکامالً مخالفم( که پاسخ
شده بر اساس ارزش بعدی و مرتبهای ساده اجتماعی و کودکان با سؤاالت یکبرای سنجش پدیده 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 معنایی یا ازگود افتراق 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

 ، مذهبی و... نژادی
هید؟ دکاری انجام میاینکه در اوقات فراغت خود بیشتر چهانتخاب یک مورد از میان موارد مختلف مثل چند جوابی 6

 ورزش     مطالعه     گردش      سایر موارد     
  بندی عالیق فهرست شده رتبهها مانند ای 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 رسانهامکان انتخاب چند جواب به یک سؤال، مانند از کدام مهندسییا  فهرستی  3

 ن، د( مطبوعات، ه( سینما و( اینترنت...الف( کتاب، ب( رادیو، ج( تلویزیو

با این نوع مقیاس اشاره کرد. برای  عاطفی طالق نامهتوان به سؤاالت پرسشگاتمن می عنوان مثالی از مقیاسبه     
 .داد خها پاسبه آن« بله یا خیر» صورتبه خود فعلی احساس اساس بر و خواند دقت با را هااین پرسشنامه باید جمله

 دارمن را کسی»یا « کنممی خأل احساس ازدواج این در»یا « نیستیم نزدیک همسرم به خواستمی دلم که قدرهاآن»ند مان
 شوند. های بله و خیر جمع و تحلیل میدر انتها پاسخ کهآنو امثال « ببرم پناه او به که

 گیریهانداز را کرده جدا یکدیگر از را هاروهگ سایر یا اقوام که اجتماعی فاصله بوگاردوس، اجتماعی فاصله مقیاس     
 هاگروه رسای به نسبت گروه احساس شده این فاصله مقدار تا شودمی گرفته نظر در گروه یک مقیاس این در. کندمی

 از. شد ابداع دیگران با ارتباط برقراری به مختلف اقوام هایگروه اعضای تمایل سنجش برای روش این. شود تعیین
( ذهبیم هایاقلیت مثل) هاگروه سایر به نسبت گروه یک دوری یا نزدیکی احساس سنجش برای توانمی مقیاس این

 افراد. ددهن پاسخ منظم هایگزاره از ایمجموعه به باید افراد. کندمی پیروی ساده منطق یک از مقیاس این. کرد استفاده
 تعامالت هب مندهعالق و دوستانه رفتارافراد دارای  و، طیف سر یک رداجتماعی  ازنظر گیرکناره یا غیردوستانه رفتار با

 گزیندمی دوری افراد با اجتماعی تعامالت از که فردی منطق این اساس بر. گیرندمی قرار طیف دیگر سر در اجتماعی
 وهشگرانژپ. کندمی رد ار نزدیک اجتماعی روابط با مرتبط هایگویه ندارد، بیگانه هایگروه با ایدوستانه ارتباطات و

                                                           
1. Thurstone  
2. Likert 
3. Gutman  
4. Bogardos 
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 گذاشته فرادا اختیار در گزاره چندنمونه  برای. کنندمی استفاده متفاوت شکل چند به لیکرت مقیاس مانند مقیاس این از
 از هک دانشجویانی به نسبت را تهران دانشگاه تهرانی دانشجویان احساس خواهیدمی کنید فرض. برای نمونه شودمی

« ارید؟د خوشایندی احساس دانشجویانی چنین دیدن با آیا»با سؤاالتی مانند  را اندآمده دانشگاه این به جنوبی شهرهای
 دوستی هایگروه در را دانشجویان این حاضرید آیا»یا « کنید؟ زندگی خوابگاه یک در دانشجویان این با حاضرید آیا»یا 

 هاگروه این از را خود اجتماعی فاصله ایگزینه 3 تا 5یک طیف اغلب سنجید. اغلب این سؤاالت با « بپذیرید؟ خود
 املک اجتماعی تعامالت دیگر طرف در و کامل گیریکناره و دوری طیف طرف یک درکنند. به این نحو که می بیان

 شود. معرفی می
 

 ها با پرسشنامه و ثبت داده آوریجمع. 7-7-0
ها درباره عالیق، آوری دادهای از سؤاالت، امکان جمعپرسشنامه از ابزارهای رایج در پژوهش است که با مجموعه

تواند دارای کند. 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
ضرورت پژوهش و درخواست برای پاسخگویی درزمانی مشخص اشاره دارد. دستورالعمل نیز عباراتی کوتاه برای 

قابل معرفی  1-1ازنظر ماهیت به سه شکل به شرح جدول منظور پاسخگویی است. پرسشنامه دهنده بهراهنمایی پاسخ
 است.

 های پرسشنامه برای استفاده. انواع شکل7-7جدول 
 توضیح انواع ردیف

 شناسی مشخص، اعتبار صوری، محتوایی و سازه آن به شکل کامل به تأیید رسیده و مورد اقبال پژوهشگران است. با روش استاندارد 7
محقق ساخته  2

 انداردغیراست
ای محدود و اغلب با اعتبار صوری و محتوایی و پایایی )اغلب با آلفای کرونباخ( توسط یک پژوهشگر برای جامعه

 تأییدشده است. کاربرد این پرسشنامه به بررسی مجدد روایی و پایایی با مالحظات نیاز دارد.   
 تالش پژوهشگر برای ساخت یک پرسشنامه جدیددر شرایط نبودن پرسشنامه استاندارد یا جامع و  نیاز به ساخت 9

آوری داده بگیرد، باید مطمئن شود که آیا که پژوهشگر تصمیم به استفاده از پرسشنامه برای جمعدرصورتی     
 تواندشده، پژوهشگر میپرسشنامه مناسبی وجود دارد. با انجام یک مطالعه کامل از موضوع و متغیرهای انتخاب

وجود احتمالی را برای ارزیابی متغیرهای موردبررسی شناسایی کند. پرسشنامه موجود این مزیت را های مپرسشنامه
توان به آن اطمینان کرد. از سوی دیگر پژوهشگر زمان شده و بیشتر میتر ازنظر روایی و پایایی ارزیابیدارد که پیش

ای برای سنجش متغیرهای که پرسشنامهرتیکند. درصوای پایا و روا را ذخیره میالزم برای طراحی پرسشنامه
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ردازد. ها 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 یکمّهای ساده و آوری دادهپرسشنامه اغلب برای جمع     
تری موردنیاز باشد، باید روی وتحلیل 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 دادهی، گمنام ماندن پاسخشخص

 

 لیست )فهرست کنترل(ها با چکو ثبت داده آوریجمع. 7-7-2
ای هلیست یا فهرست کنترل ویژگیشود، چکعنوان پرسشنامه یاد میهای رایج که اغلب از آن بهلیستیکی از چک
جنسیت، سن، تحصیالت، وضعیت تأهل و... به پژوهشگر کمک دهندگان است. مشخصات اصلی مانند عمومی پاسخ

دهندگان را با دقت شناسایی کند و حتی در صورت نیاز ارتباط برخی از این متغیرها را با دیگر متغیرهای کند تا پاسخمی
 گیری و مورد تحلیل قرار دهد.موردبررسی اندازه

شده در آن ثبت گر، مقدارهای مشاهدهس مشاهدات مشاهدهلیست یا فهرست کنترل، ابزاری است که بر اساچک     
ر، گرود و در آن مشاهدهها 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 
 لف را مشخص یا کنترل کرد. مخت

 

 ها با برگه کدگذاری داده و ثبت آوریجمع. 7-7-7
تواند شود. این متن میمند به توصیف محتوای یک متن پرداخته میهای نظامدر تحلیل محتوا با استفاده از روش

ابطه شود. در این روری میآها 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 آوریجمع. 7-7-0
ی پاسخ نترنتدررو، تلفنی یا ایصورت 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 برداری استفاده میصوت، دوربین و یادداشتضبط
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توان یک پرسشنامه شفاهی دانست. مصاحبه صمیمانه را می شناسایی است. مصاحبهدر برابر برخی سؤاالت قابل
ها دشوار است. مصاحبه به زمان بیشتری نسبت به هایی شود که در دیگر شرایط کسب آنتواند منجر به دادهمی

ای هدهآوری 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 است. انواع مصاحبه را می« کوچک و تأکید بر اکتشاف
 .  انواع مصاحبه ازنظر ساختار3-7جدول 

 توضیح انواع ردیف
 شود. همان سؤاالت بسته در پرسشنامه که در مصاحبه پرسیده می دار بسته یا ساخت 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 عمیقباز یا بی 9

کند و ابتدا الزم است که مشخص شود که به از روندهای مشابه طراحی پرسشنامه پیروی می طراحی مصاحبه       
آوری کرد. برای طراحی انجام ها را جمعتوان آنآوری نیاز است و چگونه با مصاحبه میهایی برای جمعچه داده

 نیاز است.  3-1مصاحبه به مواردی به شرح جدول 
 صاحبه. مراحل طراحی اجرای م9-7جدول 

 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  ساماندهی موضوعی سؤاالت 2
 شونده حساس راحتی و همراهی مصاحبهشروع با سؤاالت ساده برای ا 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 کنندهتوجه به مهارت مصاحبه 5

 حین
 مصاحبه

 سب جلب اطمینان مخاطب با رفتار منا 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  العملپرهیز 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 تکمیل مصاحبهتعهد به  71
 برداری، ضبط صدا، ثبت تصاویر و امثال آنهای 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 ر مصاحبه میو اعتبا
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 . عوامل اثرگذار در صحت و اعتبار مصاحبه01-7جدول 
 توضیح عوامل ردیف

 اعتبار بیشتر سؤاالت بسته و استاندارد استفاده از سؤال بسته و استاندارد 7
 به حفظ شرایط مناسب و استواری در محیط مصاح پایایی محیط مصاحبه 2
 شونده ضبط صدا و حتی تصویر با اجازه مصاحبه ضبط مصاحبه 9
 برای پرهیز از تأثیر منفی زمان و احتمال فراموشی برخی نکات 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 آنممانعت از عوامل تأثیرگذار منفی در پاسخ کنترل عوامل اثرگذار منفی 1

اهش ها کشکل هم هزینهتوان از مصاحبه تلفنی استفاده کرد. با این در 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 تجزیهاندازه نمونه در مصاحبهنکته مهم بعدی توجه به     
ه کمتری دارد. هدف پژوهش کیفی به دست آوردن اطالعات غنی و کامل بزرگ نیاز دارد، پژوهش کیفی نیاز به نمون

ها پیش برد. آوری اطالعات را تا مرحله اشباع و تکرار یافتهتوان جمعاز یک گروه نمونه کوچک است. درمجموع می
 اردی رویکردها در مودر 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»
منظور بیان داستان از موضوعات کننده بهباز و بدون ساختار و ایجاد امکانی برای شرکت»صورت و به« روایتی

ها یا رویدادهای ناظر بر آن باشد. در کنندگان یا تجارب آنه خود مشارکتتواند دربارها میاست؛ داستان« موردبحث
زندگی، خاطرات و هر »شود در مورد شونده خواسته میاست که از مصاحبه« ایزندگینامه»مواردی رویکرد مصاحبه 

با چند نفر  زمانهمسخن بگویند. در مواردی مصاحبه رویکردی گروهی دارد و در آن « 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 نرمافزارهای تبدیل گفتار شفاهی به متن این کار سریع انجام مینرم

Google Keep Notes  .ین امکان اباقابلیت نصب روی موبایل و خطای بسیار کم در تبدیل گفتار شفاهی به متن است
    است.  دسترسیقابلآپ موبایلی مانند واتسهای از روی پلتفرم

 

 ها با مشاهدهآوری و ثبت داده. جمع7-7-1
صورت کیفی ها بهشود. با این روش هم دادهأکید میهایی درباره رفتارهای غیرکالمی تآوری دادهدر مشاهده بر جمع

بندی و تعریف، فراوانی توان پس از طبقهشود. برای نمونه رفتارهای غیرکالمی را میآوری میجمع کمّیو هم 
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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 آوری داده با مشاهده با طرحکند. جمعبه سؤاالت ذهنی خود رصد می
 خواهد بود.  

 با مشاهدهآوری داده های جمع. انواع طرح00-7جدول 
 توضیح هاطرح ردیف

 مشاهده در محیط طبیعی و بدون کنترل سایر متغیرها  مشاهده کنترل نشده 7
 مشاهده در محیط آزمایشگاهی و با کنترل متغیرها  شدهمشاهده کنترل 2
 عنوان عضوی مستقل از گروه مشاهده شونده مشاهده به مشاهده غیر مشارکتی 9
 عنوان عضوی از گروه مشاهده شونده ده بهمشاه مشاهده مشارکتی 4
 نفرهمشاهده یک مشاهده فردی 5
 مشاهده توسط بیش از یک نفر  مشاهده گروهی 6
 مشاهده بدون اطالع مشاهده شوندگان  مشاهده غیرعلنی 1
 مشاهده بااطالع مشاهده شوندگان. مشاهده علنی 8

 بستگی دارد.  72-1یط مشاهده به شرح جدول به میزان ساختار و شرا دادهآوریروش جمع     
 آوری داده. میزان ساختار و شرایط مشاهده برای جمع02-7جدول 

 روش مشاهده ساختار و شرایط مشاهده ردیف
 نواع رفتار افراد مورد مشاهده در میدانمانند ا ساختاربررسی میدانی بی ساختار و شرایط طبیعیبی 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  بررسی آزمایشگاهی با ساختار معین باساختار و شرایط آزمایشگاهی 4

اختار، سشود اما در مشاهده بیبندی و ثبت میرفتارها طبقه شده،در مشاهده باساختار، بر مبنای طرحی تعریف     
گر، مشاهدات را با برداشت آزاد ساختار یا آزاد مشاهدهدر مشاهده بیرفتارها بدون چارچوب قبلی ثبت خواهد شد. 

د. وشز 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 عالمتنمونه یک چک 74-1کرد اما در جدول 
 آوری و ثبت مشاهدات بازیکنان یک تیم فوتبال. نمونه انتخاب عدد در یک پیوستار برای جمع07-7جدول 

 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  پرخاشگری پس از متوقف شدن با توپ 2
 ممقدار ک 5-4-9-2-7مقدار زیاد  رفتار جوانمردانه پس از برخورد با حریف 9
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 آوری و ثبت مشاهدات بازیکنان یک تیم فوتبال گذاری برای جمع. نمونه عالمت00-7جدول 
 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
     * * * هانیپاس ناگ 4
    * * * * از دست دادن اختیار توپ 5

آوری کند اما باید مطمئن شد که مکان موردمطالعه، های مختلف مشاهده و داده جمعتواند در محیطپژوهشگر می     
توان از یم اثر بر رفتار طبیعی مورد مشاهده باشد. بر این اساس مشاهده راخطر 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 
تظاهرات دانشجویی و ثبت رفتارهای اعتراضی در کنار آنان است. در مشاهده از بیرون جمع، فرد رفتارها را از بیرون 

امروزه نوع مشاهده در فضای مجازی با اسامی کند. آوری و ثبت میلم و عکس، جمعجمع مانند مشاهده از دور یا با فی
های پست الکترونیکی، چت روم، وبالگ و نشریه»شود که در آن مشاهده نیز مطرح می« نتنوگرافی یا وبنوگرافی»

اعث اد تأثیری نداشته و بگر، بر محیط و رفتار افرگیرد. باید دقت کرد که حضور مشاهدهموردتوجه قرار می« آنالین
 سوگیری در رفتارها و نتایج پژوهش نشود. 

مشاهده، گوش دادن، تعامل »های حاصل از مشاهده باید توانایی مناسبی در آوری و ثبت مناسب دادهبرای جمع      
، بررسی در محیط پذیریانعطاف»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« گرو وابستگی به ذهن مشاهده

 اده با مشاهدهآوری و ثبت د. مراحل جمع01-7جدول 
 توضیح موارد ردیف

 شناسایی متغیرهای تحت مشاهده بر اساس اهداف پژوهش و اطالعات موردنیاز  تعریف متغیر 7
 آوری داده انتخاب نمونه با تأکید بر زمان و محل مناسب جمع 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 در صورت وجود بیش از یک پژوهشگر در پروژه پژوهشی باید آن      
آوری و ها جمعاز صحت مشاهده، داده برای اطمینان از رویه، روایی و صحت پژوهش مفید است. پس از اطمینان

 شود. مراحل نهایی، کدگذاری، تحلیل داده و نوشتن گزارش نهایی است. ها بررسی میروایی کیفی آن
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امکان مشاهده مستقیم موضوع، امکان مشاهده الگوهای »طور کل استفاده از روش مشاهده در مواردی چون به     
موردتوجه قرار « ها و امکان بررسی رفتار در شرایط طبیعیکن از سایر روشرفتاری، امکان دریافت پاسخی نامم

گیرد. باید دقت کرد که این روش بیشتر به دنبال توصیف امور مورد مشاهده تا دالیل آن است. این روش بیشتر در می
 وقوع است.های در حال 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      
استفاده شد و سپس در سایر علوم اجتماعی نیز موردتوجه قرار گرفت. این اصطالح به موقعیتی اشاره دارد  9اجتماعی

عنوان کند، در حالیکه حضور وی بهطالعه را رصد و مشاهده میطور میدانی موضوع موردمکه در آن پژوهشگر به
شناس اجتماعی وارد گروه، تشخیص نیست. برای نمونه زبانگر و پژوهشگر از سوی گروه مورد مشاهده قابلمشاهده

تا کند 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 

ها، افراد جامعه هدف را از چرایی و چگونگی این حضور مطلع سازد. هدف از توسل به این از نتایج حاصل از داده
زبانشناسی اجتماعی و مطالعات اجتماعی این است که پژوهشگر ای بخصوص در حوزه زبانشناسی و شیوه مشاهده

 شاهدهمقابلمند بتواند گفتار واقعی افراد را مشاهده کند. این در حالی است که گفتار واقعی افراد در پژوهش نظام
 (. 7312، کند )لبافاول و واقعی دسترسی مستقیم پیدا میهای دستگر با این شیوه به دادهنیست. درواقع مشاهده

خاطر مشاهده ای از رفتار خود را بهشود که اشخاص موردمطالعه جنبهنیز به موقعیتی اطالق می 4«تأثیر هاوتورن»     
تواند رابطه بین متغیرهای اصلی را تحت تأثیر قرار دهد. دهند. این تأثیر میشدن توسط پژوهشگر آگاهانه تغییر می

ست که نام خود را از کارخانه تولیدات محصوالت الکتریکی هاوتورن گرفته است. تأثیر هاوتورن متغیری در پژوهش ا
دنبال بررسی نقش متغیرهای ارتقای وری بهمهندسان این کارخانه در دهه بیست و سی برای افزایش کارایی و بهره

ه ان متوجه شدند زمانی کشرایط کار  مانند روشنایی بهتر برای در متغیر میزان تولید و کار کارگران بودند. مهندس
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»سابق بازگرداندند بازهم شرایط کار ارتقا یافت. مهندسان دریافتند که 
هانری »ی بود و این امر به تغییر شرایط در خط تولید ارتباطی نداشت. اصطالح تأثیر هاوتورن را افزایش کارایی و بازده

ده شمطرح کرد. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که در مورد این تأثیر تا حدی اغراق 7355در سال  5«الندزبرگر

                                                           
1. Observer's paradox 
2. William Labov 
3. Sociolinguistics 

4. Hawthorne effect 
5. Henry A. Landsberger 

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Labov
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Labov
https://en.wikipedia.org/wiki/Hawthorne_effect
https://en.wikipedia.org/wiki/Hawthorne_effect
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پدیده همچنان مدنظر برخی از پژوهشگران در هنگام ، این «تأثیر هاوتورن»حال  برخالف انتقادات وارد به است. بااین
گیرد. برخی کارشناسان اعتقاددارند که اگرچه همیشه شواهد کافی برای این ها 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 )فیشثبت داده آوری و. جمع7-7-6

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 میپژوهشگران از یادداشت

ی های میدانشوند تا دچار مشکالت مرور زمان و فراموشی نشوند. یادداشتیدانی در اولین فرصت ساماندهی میهای م
 هستند.  76-1دارای انواع مختلفی به شرح جدول  

 های میدانی. انواع یادداشت06-7جدول 
 توضیح انواع ردیف

 ه رفتار یا هر چیز مرتبط با اهداف پژوهش یادداشت دستی با عبارات مختصر و کلمات کلیدی دربار نویسچرک 7
 یادداشت کامل مشاهدات، گفتگوها و اطالعات با جزییات   توصیفات دقیق 2
 های خود درباره مشاهداتیادداشت پیشنهادها و ایده تحلیلی 9
 ژوهشهای پها و اعتقادات شخصی به همراه مشاهدات و هزینهثبت مشاهدات ازجمله دیدگاه دفتر روزانه 4

     
 ها با آزمونآوری و ثبت داده.  جمع7-7-7 

دهد تا وضعیت یا مهارت یا توانایی او مورد آزمایش قرار گیرد. برای در آزمون، آزمودنی اقدامات خاصی را انجام می
 ایهنمونه 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 
ها وضعیت ضریب هوشی ها مانند آزمون هوشی وکسلر، مجموعه اقدامات مختلفی است که جمع امتیازات آنآزمون

 کند. شخص را معین می
 
 دوربین  صوت وها با ضبطآوری و ثبت داده. جمع7-7-3

ه هاست که بهای مختلف دیجیتال برای ضبط جریان مصاحبهصوت و یا دستگاهها ضبطآوری دادهاز ابزارهای جمع
کند تا اینکه بدون نگرانی در خصوص ثبت محتوای مصاحبه، با آرامش خاطر و اطمینان از اینکه پژوهشگر کمک می

مصاحبه را در اختیار داشته و بتواند بر موضوعات تمرکز  شود، کنترل جلسهجریان مصاحبه توسط دستگاه ضبط می
 تواند حتی برای ثبت رفتار و توضیح بیشتر استفاده کرد. داشته باشد. از دوربین می
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 ها با گروه سنجیآوری و ثبت داده. جمع7-7-9
روشی کمی برای  ها گروه سنجی با یک مقیاس اختصاصی است. گروه سنجیآوری 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
گروه سنجی این است که ارزش اجتماعی یا شخصیتی هر فرد ازنظر سایر اعضای گروه سنجیده شود. وقتی از اعضای 

اند توهای خاصی انتخاب نمایند، هرکسی در گروه میرا بر اساس مالکشود سایر افراد درون گروه گروه خواسته می
 های موجود درون گروه موردنظر بهها، توصیفی راجع به شبکهانتخاب و دلیل آن انتخاب را بیان کند. از این گزینش

صورت یک جدول وان بهتهای 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 . از یک گروه نما )سوسیوگرام(0-7شکل 

افرادی که کسی  شود ونامیده 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

شود. برای نمونه ممکن است از گروه خواسته شود، اسامی سه نفر منتخب برای کار باهم را به ترتیب گذاری مینمره
های متداول، شمردن تعداد دفعات انتخاب فرد توسط دیگران بدون توجه به ترتیب اولویت بنویسند. یکی از روش

 به انتخاب سوم است.  7به انتخاب دوم و امتیاز  2به انتخاب اول، امتیاز  9انتخاب است. روش دیگر دادن امتیاز 
 
 آوری داده اعتبار یا روایی ابزارهای جمع. 7-0

 استفاده کرد.   71-1توان از یک یا چندین راه جدول می ری دادهآوبرای تعیین اعتبار ابزارهای جمع
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 ها آوری داده. انواع روش تعیین اعتبار ابزارهای جمع07-7جدول 
 هاویژگی انواع اعتبار ردیف

 ا  هآوری دادههای ظاهری و نوشتاری برای جمعنظران از منظر تناسب ویژگیبررسی کیفی ابزار از دیدگاه صاحب صوری یا ظاهری 7
 محتوا 2

 
شه مانند استفاده از روش الو»صورت کمّی نظران درباره تناسب ابزار با متغیر هدف بهبررسی میزان توافق صاحب

 «   مانند درخواست نظر کالمی»یا روش کیفی « هابرای میزان توافق ارزیابان درباره مناسب بودن گویه
 با مقایسه نتایج آن با یک معیار یا مالک معتبر دیگر مانند نتایج ابزار دیگر یا مشاهده عینی بررسی روایی ابزار  مالک یا معیار 9
 های حاصل از اجرای ابزار با مفاهیم و ساختار متغیر از دو رویکرد واگرا و همگرا میزان ارتباط نمره سازه یا ساخت 4

نداشتن »بر  گیریاند. اعتبار درونی ابزار اندازهبندی نمودهطبقهدر برخی منابع اعتبار را از بعد درونی و بیرونی نیز      
ای هتأکید دارند. اعتبار سازه یکی از روش« های پژوهشپذیری یافتهتعمیم»و اعتبار بیرونی بر « منابع خطازا در ابزار

قت بین ابعاد ن، میزان مطابتعیین اعتبار درونی با اعتبار عاملی )تحلیل عاملی( یا اعتبار ممیز/تشخیصی است که طی آ
 (. 7988پور و صفری، شود )حبیبشده و ابعاد مفهومی نظری مطالعه میمفهومی استخراج

ازد. پردروایی صوری به بررسی سطحی سؤاالت از جنبه ظاهری و شکلی آن می. روایی صوری یا ظاهری: 7-0-0-0 

ی توان طشود. برای نمونه میران مربوطه نظر خواسته مینظمنظور از اساتید راهنما، مشاور و دیگر صاحببرای این
 نظر به این شکل درخواست کرد: ای از صاحبنامه

 نظر گرامی، صاحب
 شدهگرفتهها برای آن در نظر آوری دادهمنظور جمعبا سالم و احترام، پژوهشی با عنوان ............ در حال انجام است که ابزار پیوست به

( 78-1شرح پرسشنامه پیوست )جدول ظرات ارزشمند خود را نسبت به ابزار معرفی شده در قالب پاسخ به سؤاالتی بهن لطفاً است. 
مورد یا موارد مربوطه را توضیح فرمایید و در صورت امکان پیشنهاد « خیر»پاسخ دهید و در صورت پاسخ « بله یا خیر»صورت به

 فرمایید.   ارائهاصالحی یا تکمیلی خود را 
 ها برای تعیین روایی صوری یک پرسشنامه . انواع پرسش03-7جدول 

 خیر بله هاپرسش ردیف
   کند؟  مشکلی را فراهم می هرگونهدادن بدون آیا شکل ظاهری پرسشنامه، قابلیت پاسخ 7
   ها از ساده به پیچیده رعایت شده است؟آیا ترتیب سؤاالت یا گویه 2
   ای با نوشتار متفاوت اما معنای مشابه در ابزار رعایت شده است؟ا گویهآیا منطق نبودن سؤال ی 9
   ها یا سؤاالت با اهداف پژوهش تناسب دارند؟آیا تمام گویه 4
   فهم هستند؟راحتی قابلآیا جمالت و اصطالحات داخل ابزار به 5
   الت وجود دارد؟ها یا سؤادادن با گویهآیا دستورالعمل مناسبی برای چگونگی پاسخ 6
   دهندگان منطقی است؟احتمال پاسخگویی پاسخ ازنظرها یا سؤاالت آیا زمان الزم برای پاسخگویی به تعداد گویه 1
   شده باشد؟اطالعات مهمی وجود دارد که نادیده گرفته ازنظرآیا  8

پژوهش  هایپیچیدگی مؤلفه هرچقدرو نظر به نظر پژوهشگر یا گروه پژوهشگر بستگی دارد تعداد افراد صاحب     
تاد اس ازنظرنفر نیاز خواهد بود. دانشجویان برای انتخاب تعداد مکفی  75تا  7بیشتر باشد به تعداد بیشتری و اغلب بین 

 راهنما استفاده کنند. 
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ررسی د بروایی محتوایی به بررسی تناسب سؤاالت با اهداف پژوهش یا متغیرهای مور . روایی محتوایی:7-0-0-2

کل شتوان بهدانند. روایی محتوایی را میپردازد. برخی کارشناسان روایی صوری را نوعی از روایی محتوایی میمی
 در فهرست سؤاالت مرحله قبل« دارند؟ تناسب پژوهش اهداف با سؤاالت یا هاگویه تمام آیا»ساده و با پاسخ به سؤال 

شود. در این روش باید سؤاالت توصیه می 7«الوشه»اده از روش کمّی پاسخ داد. برای روایی محتوای دقیق، استف
هدف کلی، اهداف ویژه، جامعه »ها پرسید. برای این منظور باید آوری دادهنظران درباره ابزار جمعبیشتری را از صاحب

ظر نود. تعداد صاحبنظر معرفی و نظر او در قالب یک امتیاز به هریک از موارد خواسته شصاحببه« و نمونه پژوهش
ه مهم بودن نظرات است. نکتنظر پژوهشگر یا استاد راهنما، برای اطمینان از کافینفر و بسته به 75تا  5الزم اغلب بین 

آگاهی کافی  موردنظرآوری داده در حوزه نظر این است که نسبت به موضوع و انواع ابزار جمعدرباره فرد صاحب
های الزم برای داده 73-1ای به شکل جدول توان به کمک پرسشنامهاین موارد می داشته باشد. پس از مشخص شدن

 آوری کرد.را جمع« الوشه»روش ارزیابی روایی محتوایی به
 منظور تعیین روایی محتواها بهآوری دادهنظر به سؤاالت ابزار جمع. الگوی تعیین نمره هر صاحب09-7جدول 

 اهداف
 ویژه

 مالا کا سؤاالت متغیرها
 مرتبط

مرتبط اما نیازمند 
 بازنگری

 غیر مرتبط

 ویژه هدف
7 

7- ........... 7-.......... 

2-.......... 
9 2 7 

2- ........... 7-.......... 

2-.......... 
9 2 7 

9- ........... 7-.......... 

2-.......... 
9 2 7 

 ویژه هدف
2 

4- ........... 7-.......... 

2-.......... 
9 2 7 

5- ........... 7-.......... 

2-.......... 
9 2 7 

6- ........... 7-.......... 

2-.......... 
9 2 7 

نظران در مورد هر سؤال، باید این نظرات را در جدولی مشابه های حاصل از نظرات صاحبآوری دادهپس از جمع     
 یانگین کمتر را بازنگری یا حذف نمود.ثبت کرد و در ادامه سؤاالت با نمره م 21 -1جدول 

 
 
 
 

                                                           
1.C.H. Lawshe 
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 منظور تعیین روایی محتواها بهآوری دادهنظران برای هر سؤال ابزار جمع. تعیین میانگین نمره صاحب21-7جدول 

 سؤال هر نمره                               
 نظرانصاحب اسم

 سؤال
(7) 

 سؤال
(2) 

 سؤال
(9) 

 سؤال
(4) 

 سؤال
(5) 

 سؤال
(6) 

 سؤال
(1) 

... 

7- ... 

2- ... 
9- ... 
4- ... 
5- ... 

        

         سؤال به نظرانصاحب نمرات میانگین

محاسبه و  27-1شرح جدول ها با دو شکل بهآوری دادهنظران درباره ابزار جمعنظرات صاحب« الوشه»در روش      
 شود. تحلیل می

 « الوشه»ها به روش آوری دادهوای ابزار جمع. انواع محاسبه کمی روایی محت20-7جدول 
 توضیح انواع  ردیف

 «روریغیرض» و «اما غیرضروری مفید» ،«ضروری» قسمتیسه طیف محاسبه میانگین نظرات براساس ( CVR) محتوا روایی نسبی ضریب 7
  «غیرمرتبط» و «بازبینی نیازمند اام مرتبط»، «کامالً مرتبط» ازنظرمحاسبه میانگین نظرات  (  CVI) محتوا روایی شاخص 2

 ضروری یا کامالً »ها یا سؤاالت درباره گویه« نظرانموارد با توافق باالی صاحب» آمدهدستبهبر اساس نتایج       
ا مفید اما غیرضروری ی»حذف خواهند شد. توافق باال درباره موارد « غیرضروری یا غیرمرتبط»حفظ و موارد « مرتبط

ان حاصل ها اطمینآوری دادهقرار خواهند گرفت تا از روایی محتوایی ابزار جمع موردبازنگری« یازمند بازبینیمرتبط اما ن
 شود.   

 مالک یا معیار یک با مقایسه اساس بر هدف متغیر با ابزار تناسباین نوع روایی بهروایی مالک یا معیار: . 7-0-0-7

شود تا می عنوان یک معیار استفادهعتبر و استاندارد یا مشاهده عینی معتبر بهپردازد. یعنی از یک ابزار ممی دیگر معتبر
ار ابزار جدید میزان اعتبآوری داده از ابزار جدید و مقایسه نتایج آن با ابزار معتبر قبلی یا مشاهده عینی معتبر، بهبا جمع

آوری داده از ابزار جدید و مقایسه و ابزار یا جمعاز هر د زمانهمطور آوری داده بهپی برد. این اقدام به دو روش جمع
 وعن گیرد. به همین دلیل روایی مالک یا معیار دارای دوبینی نتایج مشخص صورت میآنها یا بررسی میزان قدرت پیش

 . است 22-1به شرح جدول « بینپیش» و «زمانهم»
 . انواع روایی مالک یا معیار  22-7جدول 

 توضیح انواع  ردیف
 داده از دو ابزار جدید و معتبر قبلی )مالک( و مقایسه تفاوت نتایج برای تعیین میزان روایی ابزار جدید زمانهمآوری جمع زمانهم 7
 بینی نتایج آن از مستندات یا مشاهدات عینی مشخص آوری داده از ابزار جدید و بررسی قدرت پیشجمع بینپیش 2
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هم نتایج به هرچقدرهای حاصل از ابزار جدید و ابزار معتبر مقبلی )مالک(، سه نتایج دادهو مقای زمانهمدر روایی      
-اندازه ی برایاساختهمحقق منظور تعیین روایی پرسشنامهنمونه به نزدیک باشد، روایی ابزار جدید بیشتر است. برای

ه های معتبر دربارآن در مقایسه با پرسشنامهتوان روایی آن را از روی نتایج حاصل از های ارتباطی، میمهارت گیری
 توجه کنید. در ادامههای ارتباطی تعیین کرد. به مثال مهارت

ای ههای ارتباطی معتبر موجود و شناسایی مسئله ضعف در پوشش تمامی مؤلفههای مهارت( با مروری بر پرسشنامه7938قاسمی )
ادن، دگفتن، نوشتن، گوشسخن»های ارتباطی با هفت مؤلفه گیری مهارتابزار اندازههای ارتباطی، اقدام با ساخت مهارت کنندهتعیین
از پرسشنامه معتبر و پرکاربرد  زمانهمکرد. او برای تعیین روایی مالک « های ارتباطیکردن و کار با فناوریتنی، خواندن، نگاهزبان

عنوان پرسشنامه مالک استفاده به« کالمی، مهارت شنود و مهارت بازخورمهارت »جی با ارزیابی سه مؤلفه -های ارتباطی بارتونمهارت
توزیع و نتایج دو پرسشنامه با هم مقایسه شد. نتایج  زمانهمطور کرد. به این منظور هر دو پرسشنامه بین یک گروه از دانشجویان به

ای هدار نبود. از سوی دیگر نمرات مؤلفهها معنیاوتدهندگان بسیار نزدیک و تفهای ارتباطی پاسخنشان داد که نمرات کلی مهارت
بسیار نزدیک بودند. « دادنمهارت گوش»با « مهارت شنود»و « گفتن، نوشتن و خواندنهای سخنمهارت»با « مهارت کالمی»نزدیک مانند 

 برخوردار باشد.    زمانهم( از روایی مالک 7938های ارتباطی هفتگانه قاسمی )این نتایج باعث شد تا پرسشنامه مهارت

نی معنای ها توجه شود؛ یعآن تجانس و معتبر دیگر، باید به همگنی هایپرسشنامه مقایسه پرسشنامه جدید با برای     
 سؤاالت که به هدهندافراد پاسخ اگر بیشتر که معناست بدان امر هر دو پرسشنامه یکسان باشد. این متغیر مورد بررسی در

تیجه گرفت توان نبدهند؛ می باالیی نمره جدید نیز اند، به سؤاالت پرسشنامهداده باالیی یا معتبر نمرهمالک  پرسشنامه
 یک طور کامل ازپرسشنامه به سؤاالت دو هرچندوجود دارد. منطق این روش در آن است که  زمانهمکه روایی مالک 

 کنند. می یریگاندازه را مشابه سازه یا سازه همان نیستند اما همگن و جنس
 ه کنید. توج در ادامه یلاشود. برای نمونه به مثکننده استفاده میبینیبین از معیارهای پیشدر روایی مالک پیش    

های ارتباطی از دانشجویان های ارتباطی خود، با تعریف مفهوم مهارتبین پرسشنامه مهارت( برای تعیین روایی پیش7938قاسمی )
های ارتباطی را معرفی کنند. با شناسایی افراد دارای باالترین و ترین مهارتهمکالسان خود افراد با باالترین و پایین خواست تا در میان

ی ابزار از میزان بیناز قدرت پیش آمدهدستبهها توزیع شد. با نتایج های ارتباطی بین آنهای ارتباطی، پرسشنامه مهارتترین مهارتپایین
 بین پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.    در دو سطح باال و پایین، روایی پیش شدهشناختهاطی افراد های ارتبمهارت

اطی های ارتباگر پرسشنامه وضعیت مهارت ارتباطی باالیی را در مورد افرادی با عملکرد ضعیف در مهارت درواقع     
رفتار مالک  زار بااب کنندهگیریاندازه هایسؤاالت یا سنجه اگرپایینی دارد.  بینپیش آن ابزار روایی بینی کند، یعنیپیش

 همه رایاغلب ب بین،بین آن را تأیید کرد. کاربرد روایی مالک از نوع پیشروایی پیش توانمی آنگاه انطباق داشت،
ذا بهتر است ها کار دشواری خواهد بود و لدشوار است. یعنی پیدا کردن شواهد برای همه آن سؤاالت یا هاسنجه

« نخواند»یا سازه « دادنگوش»یعنی ممکن است سازه . هر سازه خاص را انتخاب کرد معرف بینیسؤاالت قابل پیش
 ، بررسی نمود.   مورداشارههای را با توجه به افراد مالک دارای سطح باال و سطح پایین در توانایی
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نده های سازگیری را با نظریهاسب نتایج یک ابزار اندازهاین نوع روایی میزان تنروایی سازه یا ساخت: . 7-0-0-0

گرا وا رویکرد دو از متغیر ساختار و مفاهیم با ابزار اجرای از حاصل هاینمره ارتباط میزان درواقعدهد. آزمون نشان می
 . شودتعیین می 29-1شرح جدول به همگرا و )افتراقی(

 . انواع روایی سازه یا ساخت 27-7جدول 
 توضیح انواع  فردی
 .باشند داشته رابطه یکدیگر با باید که هاییشناسایی میزان رابطه واقعی شاخص روایی همگرا 7
 هایی که نباید با یکدیگر رابطه داشته باشند. شناسایی میزان رابطه واقعی شاخص روایی واگرا یا افتراقی 2

مثل   با چهار شاخص یا گویه نفسعزت سازه گیریاندازه رایب ایپرسشنامه کنید فرض همگرا برای تعیین روایی      
است. روایی سازه  شدهطراحی 5 تا 7 گذاری ازنمره لیکرت و در طیف« .دارم خودم مورد در خوبی احساس من»

 رو بایدازاین. هستند نفسعزت سازه دهندهانعکاس آیتم، گویه یا سؤال 4 کند که اینهمگرا ما را مطمئن می
 «+7 و -7»آیتم، نتایج همبستگی بین  جفت هر بین محاسبه همبستگی محاسبه شود. با آیتم 4 این بین هایتگیهمبس

 آن که نیست عنام این به خودخودیبه سازه یک با آنها رابطه نتیجه در و هاآیتم بین باال آید. البته همبستگیدست میبه
 با توانمی حداقل اما. ندباش شتهدا رابطه آیتم 4 اینبا هم  دیگری هایسازه است است و ممکن نفسعزت الزاماً سازه
 هر را آن توانمی و هستند همگرا چیزیک در آیتم 4 این که کرد فرض طوراین موجود، همبستگی الگوی به توجه
 تفاوتم اابزاره سایرشده توسط گیریخصایص اندازه با که کند گیریاندازه را چیزی ابزار کرد. اما اگر گذارینام چیزی
 «گیریاندازه ابزار کی یگانگی اثبات»بر  افتراقی یا واگرا روایی. گویند افتراقی یا تشخیصی یا واگرا روایی آن به باشد،

 آزمون اشد،ب کم یا نباشد همبستگی متفاوت، هایکننده سازهگیریاندازه ابزارهای با موردنظر ابزار بیناشاره دارد. اگر 
که  ودشه مینشان داد هاییشاخص میزان رابطه واقعی ،افتراقی یا واگرا روایی است. در افتراقی یا واگرا اییرو دارای

دو  و «نفسعزت سازه»مورد با  دو ،شاخص، گویه، آیتم یا سؤال 4 از برای نمونه ممکن است. درندان رابطه یکدیگر اب
ها، اخصبین این شپایین و نزدیک به صفر  رابطه با واگرا، روایی وجود. مرتبط باشند« کنترل منبع سازه»مورد با 

 هایسازه با ها یا سؤاالتها یا آیتمشاخص مجموعه اگر دو. خواهد بود مختلف هایسازه به های مربوطسؤاالت یا آیتم
 هامبستگیه این واقعدر. دانست« کنترل منبع»یا « نفسعزت»سازه  ها کامالً مربوط بهآن تواننمی داشتند، رابطه متفاوت

 (. 7931ند )حجتی، هست یکدیگر از شاخص مجموعه دو برای تشخیص متمایز بودن این شواهدی
ن همیداشته باشد. به را روایی نوع دو این زمانهم باید ،«سازه روایی» از گیریاندازه ابزار برخورداری یک برای     

ها در قالب یک جدول یا ماتریس دو بعدی انجام ، سؤاالت یا آیتمهاها، گویهها بین شاخصمنظور، مقایسه همبستگی
 دهد. در این جدولرا نشان می هاشاخص بین همبستگی ماتریس نمونه، یک از حاصل هایداده شود که براساسمی

 جودو همگرا هایهمبستگی برای بلوک دو 2-1شوند. برای نمونه در شکل افتراقی معرفی می و همگرا هایهمبستگی
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 بلوک یک و نفسعزت هایشاخص بین همبستگی شامل 9×9 بلوک یک. است شدهداده نشان سبز رنگ با که دارد
 دارد وجود افتراقی هایهمبستگی برای 9×9 بلوک دو بعالوه،. است کنترل منبع هایشاخص بین همبستگی شامل 9×9

 نگاهی با. دباشن افتراقی هایهمبستگی از باالتر باید ههموار همگرا هایاست. همبستگی شدهداده نشان قرمز رنگ با که
 این. تندهس افتراقی هایهمبستگی از باالتر همگرا هایهمبستگی مثال این در که شودمی مالحظه جدول، این به دقیق
 با آیا ،دوجوبااین کند. امامی فراهم واگرا و همگرا روایی برای را شواهدی همبستگی ماتریس که دهدمی نشان شکل
 را نفسعزت طور واقعی سازهبه« SE3 و  SE1، SE2 »شاخص  سه که گرفت نتیجه توانمی 2-1 شکل به توجه
. کنندمی گیریاندازه را کنترل منبع سازه واقعاً« LOC3وLOC1،  LOC2»شاخص  سه اینکه یا. کنندمی گیریاندازه
 و  SE1، SE2»شاخص  سه کردیم،می بینیپیش که طورهمان ددهمی نشان فقط تحلیل این. است منفی پاسخ که البته

SE3 »شاخص  سه و سازه یک«LOC1، LOC2  وLOC3 »برروی نامی هر توانکنند و میمنعکس می را دیگری سازه 
 یا و نفسعزت سازه واقعاً هاشاخص که داد نشان هستند. برای اینکه بتوان متمایز سازه دو این ضمن در. گذاشت آنها
 اییرو یا صوری روایی ازجمله دیگری هایراه از کنند؛ بایدمی گیریاندازه ما را موردنظرهای یا همان سازه کنترل منبع

 (. 7931نیز این موضوع را بررسی کرد )حجتی،  محتوا

 
 و منبع کنترل  نفسعزت. نمونه تعیین روایی سازه یا ساخت برای دو سازه 2-7شکل 

و  «تحلیل عامل اکتشافی»است که شامل دو نوع « تحلیل عاملی»های تعیین اعتبار سازه، ن روشترییکی از مهم     
 است. « تحلیل عامل تأییدی»
  
 گیریابزارهای اندازه یا قابلیت اعتماد . پایایی7-0-2

ارد. عینیت نیز نی داین است که پرسشنامه در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسا یا قابلیت اعتماد منظور از پایایی
های ابزار و مشاهده داللت آوری داده یا گویهها در مورد روش یا ابزار جمعها در میزان موافقت آنبه پایایی ارزیاب

 دهد.های تعیین پایایی یک پرسشنامه را نشان میراه 24-1دارد. جدول 
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 های تعیین پایایی پرسشنامه. راه20-7جدول 
 توضیحات روش تعیین پایایی ردیف

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
 یا همسانی درونی

باره پرسشنامه توسط یک گروه و تقسیم سؤاالت پرسشنامه به دونیمه شامل سؤاالت زوج یی یکپاسخگو
عنوان یک بخش و فرد هم یک بخش )دقت شود که آزمون را نباید از وسط نصف کرد(، سپس همبستگی به

  شود تا نشان دهد که نمرات آزمون در درون خود چه قدر همسانی دارند.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

دو فرم موازی )همتا( یا  4
زین یا پایایی هم جایگ

 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 گویهگی بین تکباره و بررسی همبستپاسخگویی یک 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  5/1عدد  برای سنجش روایی همگرا معرفی شده و مقدار بحرانی آن AVEمعیار 

AVE  دهند.قبول را نشان میروایی همگرایی قابل 5/1باالی 

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 میبگیرید که تمام تیرهای خود را در یک نقطه خارج از هدف می

 اند!ها اعتبار ندارد چون به هدف اصابت نکردهگفت پایایی وجود دارد اما این تیراندازی
 

 گیری. عینیت ابزارهای اندازه7-0-7
نیت را رود. عیار میگیری به شمعینیت یا پایایی نمره گذار، ارزیاب یا آزمون گیرنده، ویژگی مهم آزمون یا ابزار اندازه

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 میرفتار مدیران در سازمانی را درجه
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  74ها استفاده کرد. مثالً اگر در بر تعداد کل ارزیابی
 شود. محاسبه می 851/1مورد ارزیابی و برابر  74موردتوافق بر  72از تقسیم 
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 های کیفی آوری داده. مالحظات جمع7-1
ر دتحلیل و بررسی است، بنابراین باید عنوان 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،  25-1انواعی به شرح جدول 

 های کیفی . انواع داده21-7جدول  
 موارد های خاصداده نوع داده ردیف

 حاصل از مصاحبه، روایت زنده و تاریخ شفاهی ی(ارشنید-متنی تولیدشده )متنی 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
 از تصویر، فیلم، نقشه و امثال آنحاصل  مشاهده ناب

. تحلیل نیز توجه داشتهای قابلهای کیفی، باید به تحلیل صداها، بوها و دیگر نشانهآوری دادهدر فرایند جمع      
ای داشته و به حضور فیزیکی پژوهشگر در میدان مطالعه یا درگیری در پدیده موردمطالعه های کیفی ماهیت تجربهداده

، «اتها، اشارات و اصوهای مردم در قالب کلمهثبت گفته»، «مستند کردن وقایع ملموس»ند. این درگیری شامل اوابسته
ترین است. از مهم« بررسی اشکال دیداری رویدادها»و « مطالعه مدارک مکتوب»، «مشاهده رفتارهای خاص»

 (.7932اره داشت )محمدپور، اش 26-1توان به مواردی به شرح جدول می« مشاهده مشارکتی»رویکردهای 
 ترین رویکردهای مشاهده مشارکتی . مهم26-7جدول 

 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 آنهنگی سوژهدرک نظام معنایی و فر میزان بومی شدن  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 انسانریت ارزشهای پژوهش با محونگری با سوژهکنش همدالنه و درون درگیری عاطفی 6
 نگری یا جزءنگری صرف وری برای پرهیز از خطای کلبا غوطه زمانهمها، حفظ فاصله با سوژه اتیک-چرخه امیک 1
 ها، رویدادها و روابط در بستر زندگی طبیعی و دستکاری نشده وضبط کنشثبت گراییطبیعت 8

 



 

 

امبانی تجزیه و تحلیل یافته ه  

8 

 ه شدآوریهای جمعها یا دادهوتحلیل یافتههای تجزیههدف کلی: آشنایی با انواع روش

 اهداف یادگیری
 های کمی وتحلیل یافتههای تجزیهآشنایی با انواع روش 
    آشنایی با نحوه تحلیل جداول آماری 

 های کیفی  وتحلیل یافتههای تجزیهآشنایی با انواع روش 
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 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. فتهشده یا یاآوریهای جمعهای تحلیل دادهشود تا انواع راهمی
 
 هاها یا یافتهتحلیل داده. 3-0

« اهوتحلیل یافتهتجزیه»همین دلیل در بسیاری از منابع از عنوان هستند؛ به« هایافته»شده همان آوریهای جمعداده
ها شا در پژوههشوند. دادهمعرفی می« نتایج»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 میکیفی به هایدر 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 جمعای و نظری با دادهکتابخانههای 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 مقیاس0-3جدول 

 ویژگی نوع مقیاس ردیف
 ص، اشیاء یا خصوصیتی مثل شماره روی پیراهن بازیکنانبندی اشخاشماره یا نمادهایی برای طبقه اسمی 7
 تر مانند رتبه دانشجویانبندی متغیرها برحسب یکی از ابعاد به گونه معنادار از کوچک به بزرگرتبه ایرتبه 2
 ها دارای ارزش برابر هستند مثل دماسنج )صفر مطلق ندارد(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. پاز نوع کیفی است و به تعیین طبقات میصورت زنجیره یا سلسله مراتبی هستند. مقیاس اسمی جدول فوق به

ها کاربرده شود به آن معنا نیست که این طبقات مفهوم عددی دارند، بلکه آنالبته اگر برای تعیین چنین طبقاتی عدد به
ا بودن یا رای باشد که افراد نسبت به داگونهبندی 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، طبقهریق، ضرب یا تقسیم آنبدون معنای کمی و امکان جمع، تف 9شماره 
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ر های کمیت، واحدهای مساوی و صفبندی و تشخیص طبقات از یکدیگر است و این مقیاس فاقد ویژگیاسمی، طبقه
 مطلق خواهد بود.  

یاس اعداد شود. یعنی در این مقته میگذاری به ترتیب طبقات نیز پرداخبندی و نامای، عالوه بر طبقهدر مقیاس رتبه     
باال »ا از بندی و مرتب کردن افراد یا اشیمنظور رتبهشوند. در این مقیاس اعداد صرفاً بهکاربرده میبندی بهمنظور رتبهبه

ه ررود. این مقیاس هم کیفی است زیرا اگرچه به کمیت اشاگیری به کار میهای مورداندازهبر اساس ویژگی «به پایین
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. بوگاردوس، نمونه های لیکرت وشود. مقیاسیا بیشتر استفاده می
عداد آن شود و اطور دقیق مشخص میهای موجود نیز بهبندی و ترتیب، فاصلهای، عالوه بر طبقهدر مقیاس فاصله     

های کمیت با واحدهای ای دارای ویژگیتوان اعمال ریاضی مانند جمع یا تفریق روی آن انجام داد. مقیاس فاصلهرا می
هایی است؛ ولی فاقد صفر مطلق است. بسیاری از مفاهیم نظری به همین منوال و فاقد صفر مطلق هستند. مقیاسمساوی 

ی و ادست هستند. مقیاس نسبی با همان ویژگی مقیاس فاصلهترم دانشجو، ازایننظیر دماسنج، هوش و نمره پایان
 تفاوت داشتن صفر مطلق مانند وزن، طول و پول است.      

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  5/7نمونه  توان گفت برایجنسیت )زن و مرد( گسسته هستند و نمی

      
 کمّیهای وتحلیل داده. تجزیه3-2

ای هگیرد. در مواردی پیچیدگیهای آماری صورت میهای کمی اغلب با محاسبات ریاضی و روشوتحلیل دادهتجزیه
مهم این است که هر نکته شود. های کمی میها ریاضی و آماری باعث نگرانی دانشجویان در اجرای پژوهشفرمول

خوبی درک کند. شاید نمونه این امر را بتوان به یک راننده خودرو ها را بهپژوهشگر باید مفاهیم آماری و کاربرد آن
د. رانندگانی دانکند ولی لزوماً همه جزئیات فنی آن را نمیبرای رسیدن به مقصد استفاده می روتشبیه کرد. راننده از خود

توانند در شرایط دشوار علت روشن نشدن فنی یک خودرو و عملکرد کلی فنی آشنا باشند، می که با کلیات مسائل
ها ممکن است که تشخیص دهند مشکل از برق یا ماشین خود را با چند گزینه و دقت باالتری تشخیص دهند. آن

ا زبانی گیرند و هم بمی تر از مکانیک یا متخصص مرتبط بهرهبنزین و موتور خودرو است. با این تشخیص هم سریع
ها را برای رفع مشکالت خودرو اتخاذ خواهند کرد. پژوهشگران نیز الزم است که مفاهیم پایه مشترک بهترین تصمیم
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افزارهای کاربردی و ریاضی را بشناسند و با انواع نرم یهاهای آماری و تحلیلدر انواع روش مورداستفادهو اصلی 
فزارهای رایج انا شوند. بدیهی است که این شناخت و توانایی و آشنایی با کاربرد برخی نرمهای مرتبط نتایج آشتحلیل

های تحلیلی قدرتمندتری برخوردار شود. در ابتدا باید با زبان کند تا در این زمینه از ظرفیتبه پژوهشگر کمک می
   های آماری آشنا شد. ها در تحلیلریاضی و آمار و نمادهای پرکاربرد آن

 یا عمل نمایش برای ریاضی . نمادهایمعرفی شده است 2-8جدول در و آمار ریاضی رایج در نواع نمادهای ا     
 موضوع هب هپژوهشگر باید با توج و دارد متفاوت معنی چند نماد یک موارد برخی شوند. درمی استفادهروابط ریاضی 

 در و «پذیری یا تقسیم کردنبخش» عنیی اعداد نظریه در ،«|» نماد برای نمونه. دتشخیص ده را موردنظر مفهوم بحث،
 جزهب شوند؛می داده نمایش« ایتالیک فونت»اغلب نمادهای مربوط به قوانین با  .است «کهطوریبه»معنای به هامجموعه

 .باشند نباید ایتالیک که «cos» و  «sin»مانند  مشخص توابع و «π» مانند ثابت اعداد
 واع نمادهای ریاضی. ان2-3جدول 

 توضیح  نماد ردیف محور 
 و در برگیرنده عدد رهامتغیمعرفی  اغلب برای zو  x ،y حروف 7 قوانین

 است. مجموعه یک عضو چهارمین ،k یعنی 4اندیس  kیا  4k مانند برای اندیس  kو  i ،j حروف 2
 کسر( —یا / یا  ÷تقسیم » و .« یا × ضرب »، «-تفریق » ، +«جمع » چهار عمل اصلی  7 عملگرها

 «9نسبت به  4یعنی  4:  9»، «معنی یا مثبت یا منفیبه ±»، «2یا منفی  -2» نسبت :، ±، عالمت–وارون جمعی  2
 «74/9یا پی تقریباً برابر  π ≈ 74/9»، «4با  9یا مساوی نبودن  9 ≠ 4»، «2-6=4» ≈تقریباً ، ≠نابرابری  ،تساوی = 7 روابط 

 از چهار ترکوچکبه معنی سه  9 ‹ 4به معنی چهار بزرگتر از سه یا مانند  4 › 9 ‹بودن  ترکوچک و  ›بودن بزرگتر  2
/ مساوی ترکوچک، ≥مساوی  بزرگتر/ 9

≥ 
 به معنای چهار بزرگتر یا مساوی سه   4 ≥ 9مانند 

 
 

 جبر 

یا  و  2 یا جذر √2»، «9 به توان 2یا  92»، «شتاب با نیرویا تناسب  » ، توان، جذرتناسب 7
 «87جذر چهارم عدد 

 « n تا 7اعداد  یا ضرب »و « n تا 7 از i سیگمای یا nتا 7 اعداد یا جمع » ضرب چندین عددو جمع چندین عدد  2
 [x]صحیح  و جزء x| |قدر مطلق  9

 
 شامل گرد کردن به عدد صحیح جزء» و « x عالمت حقیقیو بی عدد یک مطلق مقدار»

 گرد شدن.  9تابع سقف آن به و  2 به 2٫6مانند تابع کف  یا بزرگتر ترکوچک صحیح
 «5 برابر با aتعریف  یا 5 برابر a یا فرض » کردن  تعریف 4
5 x

a
Log   لگاریتمx  در پایه عددa 

 
 
 

 هندسه 

 CD + AB»، «بودن خط یا موازی B» ،«CD ‖ ABو  Aو نقطه خط بین دپارهیا » ، توازی و عمودبین دو نقطه خطپاره 7
 «عمود بودن دو خط یا

  غیررسمی نمادبا زاویه نقطه مربوطه و گاهی یا  » زاویه  2
  دو شکلدر  هاآن یا اجزای هم نظیر اضالع و زوایا یا برابر بودن تمامی نهشتیهم 9
  کند.می متصل هم به را آنها که است خطیپاره اندازه q و p طهنق دو فاصله d )□,□ (فاصله بین دو نقطه 4

 
 ریاضی منطق

  « qبرای  کافی شرط یک p»یا   q  pمانند  ساخت جمله شرطی در  منطقی رابط □  □ (کافی شرط) مادی شرطی 7
 . «هستند هم وابستهبه  qو  p»یا  q  p مانند □  □ دو شرطی منطقی 2
ی هست که xیا  »، «x < 2x ،7 از بیش x هر ازای به یا » و سور وجودی   سور عمومی 9

 «.باشد x2x=در آن 
 «qو  pبه معنی  q ˄ pعطف »، «qیا  pبه معنی   q ˅ pفصل »، «pیا نقیض  ¬ p» عطف منطقی، فصل منطقی نقیض، 4
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 ها نظریه مجموعه

، N، اعداد طبیعی تهی»های مجموعه 7
، اعداد Qگویا  ، اعدادZاعداد صحیح 
 «Cمختلط  ، اعدادRحقیقی 

«Ø }{ اعداد حسابی یا طبیعی یا »، «عضو تهی یا بدونیا  یاN={0,1,2,3,4,…}» ،
گویا یا اعداد طبیعی و صحیح »، «کسری یا اعشار و عالمت منفی جزء صحیح یا بدون»

و  تافتهم عددمختلط یا »، «گنگ و گویا اعداد حقیقی یا همه»، «اعداد گنگ جزبه
 « یکه موهومی iاعداد حقیقی و  bو   aکه  a + ibشکل به

 عضو  5دارای  Aیا مجموعه  5برابر  Aمعنای اندازه مجموعه به |A|  5 =مانند | □|مجموعه   یک کاردینالیته 2
اختالف /، ،  ∩اشتراک ، Uاجتماع  9

 ×ضرب دکارتی  و ∆ متقارن تفاضل

«B U A  یا اجتماعA وB» ،«B ∩ A  یا اشتراکA  وB» ،«{1,2}/ {2,3}={1}  یا
   « Bو  Aیا ضرب دکارتی  B  ×A»و « Bو  Aیا تفاضل متقارن  B  ∆ A»، «اختالف

عضو نبودن، زیرمجموعه، ، عضویت 4
 زیرمجموعه نبودن

 Qیا  »، «-7طبیعی نبودن  اعداد یا عضو»، «طبیعی اعداد عضو 7یا »
 «بودنن Rزیرمجموعه  Qیا  »، «بودن Rزیرمجموعه 

 
 
 

 حسابان

 مختلف یتموقع دو در تابع یک مقادیر اختالف دلتا  7
  کهیوقت خوانیم حد میمانند حد 2

 هامعادله حلراه تقریب برای عددی هایروش ساختن □~  □مجانبی برابری 9
عالمت مشتق »، «زمان با تابع ورودی برای متغیّر و نماد  عالمت مشتق »  مشتق  4

 «متغیرها سایر داشتننگه ثابت با متغیرها از یکی به نسبت  جزئی
 اهیممف دیگر و حجم مساحت، جابجایی، که ایگونهبه توابع، به اعداد اختصاص روش انتگرال 5

 .کرد توصیف بتوان آن یلهوسبه را کوچک نهایتبی هایداده ترکیب
 
 
 

 ترکیبات

 وعض منزلهبه را دیگری و اوّل عضو عنوانبه بتوان را هاآن از یکی شیء که دو مجموعه (□ , □مرتّب ) جفت 7
  .داد تشخیص و تمیز یکدیگر از دوّم

 زا ترکوچک طبیعی اعداد تمام در عدد آن ضربحاصل از ریاضیات در طبیعی عدد هر □فاکتوریل ! 2
 است.  یک با برابر میشهه صفر فاکتوریل قرارداد، طبق. است صفر بدون آن

 «5از  9یا جایگشت  جایگشت مانند »و « 5از  9یا انتخاب  ترکیب مانند » ترکیب و جایگشت 9
 

 ماتریس
 .باشند صفر هادرایه بقیه و یک آن اصلی قطر هایدرایه که مربعی ماتریس Iهمانی  ماتریس 7
 گویند.  ناتکین یا پذیروارون را A مانند n ×nمربعی ماتریس یک خطی جبر در □-  1وارون ماتریس 2
 .دهدمی نسبت عدد یک به(  n ×n یا) مربع ماتریس هر که تابعی | □|دترمینان ماتریس  9

 بردار صفر، بردار بین دو نقطه و یک - بردار
 برداری یتکم

یا نمایش اندازه »و « ندهد. انجام صفحه در انتقالی است که برداریبردار صفر »
 «اندازه بر نمایش جهت عالوه »و « Bبه نقطه  Aاصله از نقطه ف

 
 
 

 فازی 

7 A% مفهوم  عدد فازی 
2 ( )

A
xm%

 تابع عضویت مجموعه فازی 
9 p  مساوی  در مجموعه فازی ترکوچکمفهوم رابطه 
4 { }Pos A  امکان وقوع رویدادA 
5 { }Cr A  اندازه اعتبار وقوع رویدادA 
6 Bel(x) اعتقاد  هایاندازهx 
1 Pl(x) نمایی موجه اندازهx 

 
 خاکستری

7 G  عدد خاکستری 
2 ( )g Gؤo اکستریدرجه خاکستری مجموعه خ 
9 Gسفید شده عدد خاکستری %ؤ 

   یک حوزه مربوط به اتفاقی در اعداد از گروهی فراوانی 7 آمار
 طبقه قبلی  مشاهدات تعداد اضافهبههر طبقه  مشاهدات تجمعی فراوانی 2
  مرکزی ارمقد به و متقارن نسبت احتمالی توزیع یا فراوانی توزیع متقارن توزیع 9
 احتمال توزیع فراوانی یا توزیع در تقارن نبودن چولگی 4
  E(x)با نمایش نماد   x تصادفی متغیر انتظار یا میانگین مورد مقدار  امیدریاضی 5
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 دوم مجموعه در عنصر یک به را اول مجموعه در عنصر هر است که مجموعه دو روی دوتایی رابطه یک تابع    
ت برای  ریاضیات اس از استفاده با چیزها بعضی تعیین یا هاداده روی اعمالی همچنین محاسبه به انجام .کندمی مرتبط

 گیرد. صورت می 9-8محاسبه تناسب ریاضی در سه مرحله به شرح جدول 
 . روش محاسبه تناسب در سه مرحله 7-3جدول 

 Aواحد  Bواحد  مراحل محاسباتی 

a÷ B A 
.c b÷ a 7 
 c.b ÷ a  C 

های ارتباطی ضعیف داشتند. این مقدار دانشجوی مورد بررسی، نمره مهارت 251نفر از تعداد کل  95 برای مثال     
نمایش داد.  4-8توان در ماتریسی به شکل جدول این الگو را میدهد؟ چند درصد از کل دانشجویان را تشکیل می

 ، محاسبه کرد. حسابیناشمتوان آن را با راحتی میالبته پس از درک الگو، به
 محاسبه تناسب ماتریس اولیه برای ه . یک نمون0-3جدول 

 های ارتباطی ضعیفتعداد دانشجویان دارای مهارت تعداد کل دانشجویان
251 95 

 X درصد 711

دانشجویان تقسیم( تا درصد  تعداد کل) 251ضرب و بر  711دانشجو را در عدد  95تعداد  توانیمحاال      
 درصد( مشخص شود.  74های ارتباطی ضعیف )دانشجویان با نمره مهارت

 
 های آماری . روش3-7

شود اما در موارد استفاده می کمّیهای های آماری برای مقیاسشد در شرایط معمول از روشطور که گفته همان
ها وتحلیل آناری برای تجزیههای آمکرد و از محاسبات آماری و روش کمّیهای کیفی را توان دادهمتعددی می

وان تشود و با محاسبه فراوانی کدها میهای کیفی کدگذاری میاستفاده کرد. برای نمونه در روش تحلیل محتوا داده
ه شدآوریهای جمعها استفاده کرد. به همین دلیل با توجه به نوع دادهوتحلیل آنهای آماری برای تجزیهاز روش

 توان استفاده کرد. می 5-8به شرح جدول « پارامتریک یا ناپارامتریک»های آماری و نوع روشیا کیفی( از د کمّی)
 های آماری پارامتریک و ناپارامتریک . روش1-3جدول 

 توضیح انواع ردیف
 گیری تصادفی و توزیع بهنجارای 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     
 های ناپارامتریک استفاده کرد.روط برقرار نبود باید از روشد و دیگر شاشب کّمیها برقرار باشد. اگر داده 8-6
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 های الزم برای استفاده از آزمون پارامتریکشرط. پیش6-3جدول 
 توضیح شرطپیش ردیف

 ای یا نسبی یعنی از نوع مقیاس فاصله متغیرهای پیوسته 7
 ای انتخاب کل جامعه نیاز نیست.(  گیری برها )در صورت نمونهانتخاب تصادفی نمونه گیری تصادفینمونه 2
  اسمیرنف  –هایی مانند کولموگروف ها با استفاده از آزموناطمینان از پراکندگی نرمال داده توزیع بهنجار 9

های ناپارامتریک دارند؛ در شرایط های پارامتریک دقت محاسباتی باالتری نسبت به آزمونکه آزمونازآنجایی     
های پارامتریک استفاده کرد. برای نمونه در برخی موارد توان از آزمونها میفرضبه برخی پیش مناسب و با توجه

ر شود. حتی دهای پارامتریک استفاده میهای منتخب غیرتصادفی، از آزمونشرط اطمینان از بهنجار بودن نمونهبه
های آماری پارامتریک شود تا از روشگرفته میدر نظر « ایفاصلهشبه»صورت ای 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
ه باالترین ان بتورا 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

 روهی را تحلیل نمود. ای گها را جمع و نمرههای گویهپاسخ
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 ار استنباطی امکان تشخیص رابطه یا اختالف بین دو یا چند متغیر را مشخص میدهی و آماطالعات 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 مییافته شود. در این بخش ابتدا جداول توصیفی و سپس استنباطی به تشریح تحلیلمی

 شوند. انتخاب می 1-8ها به شرح جدول آوری و نوع دادهبر اساس استفاده از نوع روش پژوهش و نحوه جمع
 های آماری. انواع روش7-3جدول 

 توضیح انواع ردیف
 دهی، تلخیص و توصیف اندازه نمونه برای سازمان توصیفی 7
 های نمونه با توجه به احتماالت ینی یا برآورد پارامترهای جامعه از اندازهببرای پیش استنباطی 2

 گیرد. صورت می 8-8شرح جدول های آماری بر اساس تعداد متغیر و بهها انواع تحلیلبندیدر یکی از دسته
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 های آماری بر اساس تعداد متغیر. انواع تحلیل3-3جدول 
 توضیح نوع تحلیل ردیف

ها از طریق انواع جدول، سازی و نمایش دادهبندی، خالصهبا تأکید بر طبقه جزو خانواده آمار توصیفی غیرهتک مت 7
 های گرایش به مرکز و گرایش به پراکندگیشاخصنمودار و 

ک ی جزء خانواده آمار استنباطی و شامل آزمون رابطه بین دو متغیر، اثر یک متغیر بر متغیر دیگر، تفاوت دو متغیره 2
های توان به انواع آزمونهای آماری آن میروش ازجملهمتغیر در بین دو گروه مستقل یا همبسته است. 

 نی، ویلکاکسون و امثال آن اشاره کرد.  -طرفه، همبستگی، یومن وایتتی، تحلیل واریانس یک
ندمتغیره، آزمون مربع تی هتلینگ، مشاهده و تحلیل بیش از یک متغیر آماری و شامل تحلیل واریانس چ چند متغیره  9

 تحلیل رگرسیون، تحلیل تشخیصی، تحلیل عاملی و امثال آن است.  

 افزارهای کامپیوتریهای آمار توصیفی و استنباطی با نرمهای آماری و اجرای انواع روشامروزه اغلب فعالیت
  . شودها انجام میو امثال آن SPSS ، PLS ،LISREL ،AMOSمتعددی مانند 

های داده« سازیبندی و خالصهآوری، تنظیم، دستهجمع»آمار توصیفی : های آمار توصیفی . روش3-7-0

 است.     3-8شده و شامل انواعی به شرح جدول آوریجمع
 های آمار توصیفی. انواع روش9-3جدول 

 هاانواع عملیات و شاخص روش آماری ردیف
 هاعات خام، تعیین توزیع فراوانیتلخیص اطال هاجدول توزیع فراوانی 7
 میانگین، میانه و نما )مد( های گرایش مرکزیشاخص 2
 ضریب تغییرات، واریانس و انحراف استاندارد های پراکندگی )تغییرپذیری(شاخص 9
 طبیعی( ، منحنی 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     
نوع شاخص توصیف  سهاز  کند. در موارد نیازصورت عددی و درصدی کمک میها در هر یک از متغیرها بهفراوانی

ن و تعیی شکل توزیعهای شاخص»و  «ای گرایش به پراکندگیهشاخص»، «های گرایش به مرکزشاخص»ها شامل داده
  شود.استفاده می «موقعیت نسبی

ها و دارای ای از دادهمجموعه« مرکز»منظور هر عدد یا معیار عددی معرف : های گرایش مرکزیشاخص. 3-7-0-0

را با یک ارزش عددی واحد ها ای از دادهامکان توصیف کلی مجموعهاست. این شاخص  71-8شرح جدول انواعی به
 کند.  فراهم می

 ها های گرایش مرکزی برای توصیف داده. انواع شاخص01-3جدول 
 توضیح شاخص ردیف

 ترین شاخص و شامل نمره یا نمرات با بیشترین فراوانی در توزیع )مناسب متغیرهای اسمی(   ساده MO یا  نما 7
   (ایمناسب متغیرهای رتبه)درصد در زیر آن  51ها در باالی آن و درصد از نمره 51 با نقطه Mdیا  میانه 2
 ای( ها )مناسب مقیاس فاصلهبر تعداد آننمرات با روش حاصل جمع نمرات تقسیم معدل مجموعه یا  یا  mیا  میانگین 9
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شود. می مورد بررسی اطالق ه هر طبقه، وضعیت یا عدد دارای بیشترین پاسخگو یا پاسخ بر اساس متغیربنما یا مد    
-طبقه صورتها بهشود اما برای نوع اسمی بهتر است. وقتی توزیع دادهها استفاده میاین شاخص برای تمامی مقیاس

باشد، نما در  بندیصورت طبقهها به، عدد با بیشترین فراوانی نما خواهد بود. اما وقتی دادهبندی نشده و پیوسته باشد
 گیرد که بیشترین فراوانی را داشته باشد.ای قرار میطبقه
ی به دو گروه مساو موردنظرمیانه به طبقه، وضعیت و یا عددی اشاره دارد که پاسخگویان را با توجه به متغیر      

توزیع  برحسبها کمتر و نیم دیگر بیشتر از آن است. مقدار میانه درصد( از داده 51نیمی )کند و حدود تقسیم می
دد ها فرد باشد، میان عسه وضعیت متفاوت دارد. اگر داده« شدهبندیپیوسته یا طبقه»و « فرد و زوج»و دو مالک ها داده

بندی بود، صورت طبقهها بهها زوج بود، میانه معدل دو نمره وسط توزیع است. اگر دادهوسط خواهد بود. اگر داده
 شود. میانه از طریق فرمول اختصاصی محاسبه می

است.  ظرموردنترین شاخص گرایش به مرکز و حاصل متوسط نمرات پاسخگویان در متغیر انگین حسابی اصلیمی  
نشان  و میانگین نمونه را با عالمت  شود. میانگین واقعی جامعه را با یعنی مجموع نمرات بر تعداد آن تقسیم می

 دهند. می

های گرایش مرکزی مقدار متوسط توزیع نمرات اخصش کهدرحالیهای گرایش به پراکندگی: . شاخص3-7-0-2

د. دهنمقادیر یک توزیع را نشان می پراکندگی وهای پراکندگی، چگونگی گسترش کنند، شاخصرا مشخص می
هایی تندهند. اگر از شاخص گرایش مرکزی بههای پراکندگی اطالعات ارزشمندی درباره توزیع نمرات ارائه میشاخص

های مشابه هستند پس با هم شبیه خواهند باید فرض کنیم که چون دو توزیع نمرات دارای میانگیناستفاده شود، ما 
ها مختلف باشد، چنین فرضی اشتباه خواهد بود. بنابراین برای اگر گسترش و پراکندگی آن توزیع حالبااینبود. 

پراکندگی در کنار یک شاخص  ها، بهتر است تا از یک شاخصپیشگیری از مفروضات غلط درباره وسعت توزیع
و شامل  ها حول میانگینهای پراکندگی میزان پراکندگی دادهشاخص(. 7988پور و صفری، مرکزی استفاده شود )حبیب

 است.  77-8مواردی به شرح جدول 
 هاهای پراکندگی برای توصیف داده. انواع شاخص00-3جدول 

 توضیح شاخص ردیف
 . ها استترین نمره در توزیع دادهترین شاخص برای برآورد کلی و شامل تفاوت بین باالترین و پایینساده Rیا  دامنه تغییرات 7
یا  vواریانس یا  2

2SD  2یاS   2یا 

ها از میانگین و درواقع همان مجذور انحراف معیار است که برای تشخیص دامنه تفاوت باالترین و فاصله نمره
 رود.ت به کار میترین در توزیع امتیازاپایین

 انحراف استاندارد 9
 یا   Sیا  SDیا 

ها نسبت از میانگین است. نمره باال پراکندگی باالی دادهپراکندگی نمرات متوسط دهنده نشانمعتبرترین شاخص و 
 ای(.   دهد )مناسب متغیرهای فاصلهبه میانگین و نمره پایین برعکس را نشان می
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ها معرف شکل توزیع و موقعیت نسبی یا شاخص این: موقعیت نسبی تعیین و وزیعهای شکل ت. شاخص3-7-0-7

 است.  72-8موارد جدول دارای ها و ها در توزیع دادهای برای شناسایی موقعیت نسبی نمرههای مقایسهمقیاس
 های شکل توزیع. انواع شاخص02-3جدول 

 توضیح شاخص ردیف
ه حالت س+ در 9و  -9تغییر بین رینگی و تعیین میزان تقارن یک توزیع با ضریب چولگی قابلیا شاخص انحراف از ق KSچولگی یا  7

 ا( است. باه)توزیع متقارن دادهسمت مقادیر باال( و صفر مثبت )چولگی به سمت مقادیر پایین(، منفی )چولگی به
 .  دارد متقارن توزیع با فراوانی تفاوت هاداده توزیع که گرفت نتیجه توانمی یک، از بزرگتر چولگی

خطای استاندارد  2
 ضریب چولگی

 تروچککها است. اگر مقدار این خطا نسبت ضریب چولگی به خطای استاندارد آن با تأکید بر آزمون نرمال بودن داده
 شود.  + باشد، در آن صورت فرض نرمال بودن توزیع رد می2تر از و یا بزرگ -2از 

 است.ین بودن توزیع از میانگ ترکوچکتر یا میزان بزرگمیزان تفاوت توزیع پاسخگویان از توزیع نرمال و نشانگر  Kیا  کشیدگی 9
ی ها حول میانگین با پراکندگی کمتر(، منفها از توزیع نرمال و توزیع دادهسه شکل مثبت )بلندتر بودن توزیع داده

 دارد.  ا(هو صفر )توزیع متقارن داده (ا در اطراف میانگینهتوزیع نرمال و پراکندگی بیشتر دادهتر بودن از )کوتاه
خطای استاندارد  4

 ضریب کشیدگی
ت. اگر مقدار ها اسبرای تعیین نرمال بودن توزیع داده استفادهقابلنسبت ضریب کشیدگی به خطای استاندارد آن و 

 شود.  ها رد میاده+ باشد، فرض نرمال بودن توزیع د2تر از و یا بزرگ -2 ترکوچکاین خطا 
ده قسمت  به» ،«چارک یعنی تقسیم دامنه به چهار قسمت مساوی»، مانند های چندکیمنه تغییرات به فاصلهتقسیم دا هاچندک 5

 . ستا «صدک یعنی به صد قسمت مساوی»و  «دهک یعنی مساوی
درصد  51درصد نمرات، چارک دوم با  25چهار قسمت مساوی شامل چارک اول با دارای ها مشاهدات و نمره هاچارک 6

 درصد نمرات و چارک چهارم با صد درصد نمرات است.   15)نقطه میانه(، چارک سوم با 
 های بین چارک اول و سوم( های وسط )فاصلهدرصدی داده 51دهنده تغییرات نشانو  IQRیا   دامنه میان چارکی 1
 اول و سوم هایاطراف مرکز توزیع نمرات با تأکید بر نمایش نصف فاصله بین چارک میزان تغییراتگر نشان وQ یا   انحراف چارکی 8
در  15/1های مختلف با تقسیم تعداد رخدادهای واقعی به تعداد رخدادهای ممکن مانند نرخ بیماری مقایسه جمعیت نرخ 3

 . نفر بیمار است 5نفر،  711نفری یعنی پانصد هزار نفر و از هر میلیونجامعه ده
هزار زن  751هزار مرد و  951ها در یک فعالیت مانند جمعیت پانصدهزارنفری ورزشکار با شناخت نسبت گروه نسبت 71

 مردان به زنان است.  9به  1دارای نسبت 
 یپلمدرصد باالی د 91درصد زیردیپلم و  11درصدی مانند  711مقایسه یک زیرگروه با تمام گروه بر اساس مقیاس  رتبه درصدی 77
  tو  zهای نمرهمانند نشانگر فاصله یک نمره از میانگین بر مبنای انحراف استاندارد  های استانداردنمره 72

های گرایش به مرکز و گرایش به پراکندگی است. منحنی توزیع نرمال، بهترین نمایش برای انواع شاخص نکته:      

دهد که نقطه اوج آن مقدار میانگین است. توزیع نرمال را نشان میمنحنی نرمال، میزان تفاوت توزیع پاسخگویان از 
دن ، بنابراین چک کراندشدهتوزیعصورت نرمال ها بههای آماری بر این فرض هستند که دادهبسیاری از آزمون ازآنجاکه

صورت نرمال به هاداده کهدرصورتیها از طریق مقادیر چولگی و کشیدگی، ایده خوبی است. همچنین، توزیع داده
الگویی برای  79-8های ناپارامتری استفاده کرد. در جدول توان از تغییرات الزم و یا آزمونتوزیع نشده باشند، می

  (. 7988پور و صفری، )حبیب ها معرفی شده استهای توصیف دادهانتخاب شاخص
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 ها های توصیف داده. چارچوب انتخاب شاخص07-3جدول 
 گیریزهسطح اندا ردیف

 آمار توصیفی
 ای/ نسبیفاصله ترتیبی اسمی

 مد، میانه، میانگین مد، میانه مد های مرکزیشاخص 7
دامنه، تغییرات، واریانس،  چارک بندی فراوانی نسبی طبقات های پراکندگیشاخص 2

 انحراف استاندارد
 چولگی، کشیدگی  چارک بندی فراوانی نسبی طبقات های توزیع شاخص 9

ی هاکند تا ایدههای مهم آن را آشکار میها، ویژگیسازی دادهبا خالصهو نقش آمار توصیفی در تحلیل آماری مهم      
 الزم را در ذهن پژوهشگر برای تحلیل آمار استنباطی ایجاد کند. 

مده از نمونه آدستتایج بهتعمیم ن»ها، برای ها یا دادهتحلیل یافتهآمار استنباطی در : های آمار استنباطی. روش3-7-2 

 های منطقیآوری و با کمک آمار استنباطی یا استنباطموارد داده از نمونه، جمعاغلب موردمطالعه است. در « به جامعه
 برای استنباط وجود دارد.  74-8شود. در آمار استنباطی مفاهیم کلیدی به شرح جدول به جامعه تعمیم داده می

 های آمار استنباطی برای استنباط داده. مفاهیم کلید00-3جدول 
 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 خطای نوع اول 2
 اشتباه تأیید شود.فرض صفر غلط به خطای نوع دوم 9
 برای تشخیص تفاوت یا رابطه واقعی توانایی آزمون  توان آماری 4
 شده سنجش بزرگی اثر مشاهده اندازه اثر 5
 تفاوت متغیر در بین دو گروه= دو دامنه؛ برتری یا کمتری یک گروه نسبت به گروه دیگر= یک دامنه یک یا دو دامنه بودن 6

آن ت و با اسها استنباطبرای و  «هاطهها یا رابشانسی یا تصادفی بودن تفاوتاحتمال »یعنی داری سطح معنی     
و اغلب در سطح  p valueداری باارزش پی یا . سطح معنیشودمیسطح اطمینان برای رد یا تأیید فرضیه اشاره به 
کاهش خطای نوع اول موجب افزایش خطای نوع دوم و بالعکس خواهد  .(p<.05) شوددر نظر گرفته می 15/1

 یعنی آزمون، فرضیه صفر را زمانی رد کند توان آماریاسبی بین این دو ایجاد کند. شد و پژوهشگر باید توازن من
ا هکاهش خطای نوع اول، استفاده از فرضیه یک دامنه، سنجش تفاوت میانگین»که واقعاً غلط است و عواملی چون 

وان و اغلب حداقل تکند. مقیاس توان بین صفر و یک است به باال رفتن توان آماری کمک می« و افزایش نمونه
اغلب با ضریب همبستگی کوهن و پیرسون محاسبه  7یا مجذور اتای نسبی (ES)شود. اندازه اثر توصیه می 8/1

 شود. اندازه اثر هم مانند توان مقیاسی بین صفر و یک برای تعیین بزرگی یا کوچکی آن دارد.می

                                                           
1. Partial ᶯ2 
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 دداتع»، «ماهیت فرضیه و سؤال پژوهش»، «هایاس دادهمق»برای انتخاب و اجرای آزمون باید به مالحظاتی چون     
 مستقل بودن»و « هاها یا گروههمگنی واریانس نمونه»، «نرمال بودن ازنظرها توزیع داده»، «هاتعداد گروه»، «متغیرها

بین  ندیمها در شرایطی است که هیچ رابطه نظاممستقل بودن نمونهتوجه داشت. « ها از یکدیگرها یا گروهنمونه
آماری  اصطالحهبدو متغیر وجود نداشته باشد و بر این اساس بتوان نتیجه گرفت که دو متغیر از یکدیگر مستقل یا 

نوع  برحسبها آماری با توجه به این مالحظات، انواع آزمون75-8در جدول هستند. « استقالل آماری»دارای 
(. به کمک 7988پور و صفری، فاوتی ارائه شده است )حبیبای یا تای )همبستگی و علّی( و مقایسهفرضیه رابطه

 توان آزمون آماری مناسب را انتخاب کرد. این جدول می
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 پارامتریک و ناپارامتریکهای آماری انواع آزمون. 01-3جدول 
وضعیت  تعداد گروه داده مقیاس نوع داده نوع فرضیه

 گروه
 نوع آزمون متناسب

 
 
 
 
 
 
 
 ایرابطه

 
 
 

 همبستگی

 پیرسون - - ایای با فاصلهفاصله پارامتری
 
 

 ناپارامتری

سکال )جدول و(، تاوی گودمن و کر2در2فی )جدول مربع شکل  مستقل - اسمی با اسمی
 ( و وی کرامر )جدول مستطیلی شکل(2در2مربع شکل 

 و ضریب نایقینیوی کرامر، ضریب توافق، الندا  مستقل - اسمی با ترتیبی
 اتا مستقل - ایاسمی با فاصله

 کندال، اسپیرمن، گاما و دی سامرز مستقل - ترتیبی با ترتیبی
 اسپیرمن و کندال  مستقل - ایترتیبی با فاصله

 
 
 
 علّی

رگرسیون خطی دو و چند متغیره )یک مستقل یک وابسته(،  - - ایای با فاصلهفاصله پارامتری
ون غیرخطی )برآورد منحنی( و تحلیل مسیر )چند مستقل و رگرسی

 یک وابسته( 
 اسمی با اسمی، ناپارامتری

 اسمی با ترتیبی 
 دو استقالل(، خی2در  2آزمون دقیق فیشر )جدول مربع شکل  مستقل -

رگرسیون لجستیک دووجهی )اسمی دووجهی( و رگرسیون  - - اسمی )متغیر وابسته(
 ی )اسمی چندوجهی(لجستیک چندوجه

 رگرسیون ترتیبی - - ترتیبی )متغیر وابسته(
 تحلیل تشخیصی - - اسمی )متغیر وابسته(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ایمقایسه

 kهتلینگ )برای  Tای )برای یک صفت از یک نمونه(، تک نمونه t - یک  ایفاصله پارامتری
 صفت از یک نمونه(

- Z 

 kهتلینگ ) Tتقل )یک صفت از دو نمونه(، نمونه مسبا دو  t - دو
 نمونه جفتی )دو نمونه همبسته(با دو  tصفت از دو نمونه( و

 )یک متغیر وابسته( ANOVAیا  Fطرفه یا تحلیل واریانس یک مستقل سه و بیشتر
 )یک متغیر وابسته( UNIANOVAتحلیل واریانس تک متغیره یا  مستقل
 )برای دو متغیر وابسته( MANOVAس چندمتغیره یا تحلیل واریان مستقل
 های مکرر )برای دو متغیر وابسته(تحلیل واریانس اندازه مستقل

 ایدوجمله - یک اسمی ناپارامتری
 نمارعالمت، مک وابسته

 کوکران وابسته سه و بیشتر
-و کولموگروفای دورها نمونه/تک متغیره، تکبعدییکخی دو  - یک ترتیبی

 ایاسمیرنف تک نمونه
ای، دورهای والد اسمیرنف دو نمونه-نی، کولموگروفوایت-یومن مستقل دو

 های حادولفوویتز، موزس برای واکنش–
 کاکسونویل وابسته

 کروسکال والیس و میانه مستقل سه و بیشتر
 فریدمن همبسته
 های دبلیو کندال رتبه وابسته
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اوت ها تفکه مشخص شود، بین کدام گروههای چند گروه )سه گروه و بیشتر( برای ایندر بررسی تفاوت     
و  «های با حجم نابرابرشفه برای گروه»های چندگانه مانند های تعقیبی با امکان مقایسهاصلی وجود دارد از آزمون

 شود. استفاده می« های با حجم برابرتوکی برای گروه»
تحلیل ساختار سازه و تعیین روایی سازه که اغلب برای  استای مستقل و غیروابسته یروش تحلیل عاملی روش   

-ا شبهای یهای فاصلهداده»، «روابط خطی»توان به میآن های فرض. از پیششودابزارهایی مانند پرسشنامه استفاده می

  وجود دارد.  76-8شرح جدول عاملی بهدو نوع تحلیل  اشاره کرد.« توزیع نرمال»و « ایفاصله
  تحلیل عاملی. انواع 06-3جدول 

 توضیح  انواع  ردیف
یا عامل با  هگرودر قالب  هابندی سؤاالت بر مبنای رابطه بین آنبا دستهها( کشف ساختار زیربنایی مجموعه بزرگی از متغیرها )گویه اکتشافی 7

 با توجه به شرایط(نمونه برای هر گویه یا سؤال  71تا   5از به )بدون وجود نظریه اولیه و نی نامی خاص
ژوهش و ادبیات پشده بر اساس پرسشنامه بازنگری روایی سازه »، «شدهها بر اساس مدلی از پیش تعییندادهیا انطباق تأیید برازش » تأییدی 2

ی دارآزمون معنی»، «هافاوت برای مجموعه مشابهی از دادهتعیین اعتبار یک مدل عاملی یا مقایسه توان دو مدل مت»، «پژوهشگراطالع 
ان ارزیابی میز»، «ها با یکدیگربین مجموعه عاملآزمون همبستگی »و « آزمون رابطه بین دو یا چند بار عاملی»، «عاملی خاص باریک 

 «س یا شاخصسنجش اعتبار یک مقیا»، «ای از متغیرها یا تجانس داخلی بین آنهامجموعه همگرایاعتبار 

    اشاره کرد.  71-8توان به موارد جدول ترین مفاهیم کلیدی در تحلیل عاملی میاز مهم     
 . انواع مفاهیم کلیدی در تحلیل عاملی07-3جدول   

 توضیح انواع ردیف
 و دارای رابطه خطی با آنها شدهدهمشاهیک متغیر نظری یا همان عامل دارای فرض اثرگذاربودن بر تعدادی متغیر  متغیر پنهان یا مکنون 7
 دو نوع متعامد )دارای همبستگی( و غیرمتعامد )بدون همبستگی( آنها با ترکیب خطی و ابعاد زیربنایی متغیرها  عامل 2
 (شدهمشاهدهوجود رابطه بین حداقل دو متغیر  دهندهنشان) شدهمشاهدهمشترک بین حداقل دو متغیر  عامل مشترک 9
 ده واریانس(کننیافته متغیرهای تبیین)ترکیب وزنها و عامل شدهمشاهدهنشانگر میزان همبستگی بین متغیرهای  لیبار عام 4
 یا مربع بار عاملی، نشانگر میزان درصد واریانس یک متغیر  است که عامل مربوطه قادر به تبیین آن شده است.  مجذور بار عاملی 5
 )ردیف( روی هر عامل )ستون( نمرات هر پاسخگو  نمرات عاملی 6
 دارای تنها یک متغیر بار شده روی آن   عامل ویژه 1
 حل از میان تعداد نامحدودی چرخش(ترین راهترین تبیین دارای تطابق با واقعیت )انتخاب سادهانتخاب ساده ساختار ساده 8
 یافته های چرخشهمبستگی بین متغیرهای اصلی با عامل ساختار عاملی 3
 ها(ها یا پاسخگویان در عاملدر تعیین نمرات عاملی )نمرات آزمودنیمتغیرها مناسب های وزن الگوی عاملی 71
 میزان اشتراک یک متغیر معادل ضریب تعیین در تحلیل رگرسیون چند متغیره  اشتراک 77
 بارهای عاملی مربوط به تمامی متغیرهای آن عامل(  کننده هر عامل )مجموع مجذوراتواریانس کل متغیرهای تبیین مقدار ویژه یا  72
 ها در ستون و متغیرها در ردیفها یا مؤلفهماتریسی از ضرایب الگو یا ساختار با عاملها و یا ماتریس مؤلفه ها ماتریس عامل 79
 « ای اصلیهتحلیل مؤلفه»یا « اصلیهای عامل تحلیل»از مدل عاملی با و استفاده ماتریس همبستگی محاسبه بعد از  مدل عاملی 74
های تحلیل مؤلفه 75

 اصلی
های خطی متعامد با حداکثر مقدار واریانس ای از ترکیببه مجموعهای از متغیرهای سنجش شده تبدیل مجموعه

 (ها واقعیو دارای عامل شدهمشاهدهها از سوی متغیرهای )با فرض تحت تأثیر قرار داشتن مؤلفه
های ملتحلیل عا 76

 اصلی
تغیر مای از متغیرها )تأکید بر تغییرات هر کننده بیشترین مقدار واریانس مجموعههای موفق تبییناستخراج عامل

 دلیل برآورده شدن از روی متغیرها( های فرضی مشترک بههای برتر و دارای عاملتحت تأثیر عامل شدهمشاهده
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ای ههای موجود به چندین عامل پنهانی با استفاده از یکی از آزمونان تقلیل دادهبرای انجام تحلیل عاملی باید از امک     
کند که آیا واریانس مشخص می KMOآزمون استفاده کرد. « کرویت بارتلت»یا « KMOگیری شاخص کفایت نمونه»

ت ن بین صفر و یک اسقدار آماره آهای پنهانی قرار دارد؟ ممتغیرهای پژوهش تحت تأثیر واریانس مشترک برخی عامل
ها پیشنهاد در صورت اصالح داده 63/1تا  51/1برای تحلیل عاملی مناسب نیست و مقادیر  43/1و مقادیر کمتر از 

در صورت تأیید فراهم بودن به باال مناسب است. آزمون کرویت بارتلت  11/1تحلیل عاملی برای مقادیر  .شودمی
تواند به کشف ساختاری جدید بر اساس همبستگی بین متغیرها، های پنهانی، میها به یک سری عاملامکان تقلیل داده

    (.  7988پور و صفری، ها و معنای انضمامی آنها کمک کند )حبیبعامل
 فضای در عوامل محورهایچرخاندن و  اکتشافی عاملی تحلیل در عوامل یکی از مباحث مهم آماری چرخش     

 تایجنو  ترساده را ساختار چرخش، اینکند زیرا کمک می عاملی تحلیل نتایجنان از اطمی به چرخش. است چندبعدی
ی افزاربرنامه نرموجود دارد، با  اکتشافی عاملی تحلیلبرای بررسی  متغیر 71اگر نمونه  برای. کندمی تکرارپذیررا 
 آن توانمی بصری، ازنظر. دشناسایی کر اول عاملرا همراه با  پنهان عامل و متغیرها بین همبستگی ترینقویتوان می
دوم را  عاملیا  هاهمبستگی دوم مجموعه عاملی حلیلبا ت پسس و کرد تصور 7-8 شکل مانند محور یک عنوانبه را

 چند اب که شودمی پیدا متغیری گاهی،یابد و ادامه می دیگرو عوامل  فاکتورهاشناسایی  تا روند اینشناسایی نمود. 
 نقاط رد محورها مکان شدن بهتر منظوربه. ندارد عوامل از یکهیچ با قوی رابطه هیچیا  دارد باالیی گیهمبست فاکتور
وجود  شرایطدر و  چرخش طول دراتفاقات  تصویری. شودمیتفسیر بهتر عوامل  باعث محورهابا چرخش  برنامه داده،
 قائمه زاویه یک هم به نسبت که شوندمی چرخانده یطور هاعامل متعامد هایچرخش در. دهدرا نشان می بعد دوتنها 

 (.7933ی، مرد)علی است صفر هاآن بین همبستگی و ناهمبسته همبه نسبت هاعاملیعنی  این. باشند داشته درجه 31یا 

 
 . چرخش متعامد0-3شکل 

 هابرنامه. شوندنتقل میم داده نقاط احاطه بهتر موقعیت به چرخش، حین در رنگ،یاهس اصلی y و x محورهای     
 های مورب()بنام چرخش همبستگی دارای عواملدر ایجاد  آنها تفاوتهستند که  هاچرخش از مختلفی انواع دارای
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 از نمایشی 2-8 شکل، مانند نامتعامدیا  مورب چرخشدر . است یکدیگر با های متعامد()بنام چرخش ناهمبستگی یا
 (. 7933مردی، )علی شوددیده می یکدیگر با عوامل با وجود ارتباط محورها مورب چرخش

 
 . چرخش نامتعامد )مورب(2-3شکل 

است و این به معنای وجود همبستگی در فاکتورها یا  ترکوچک درجه 31 از عامل دو این بین در این حالت زاویه     
داده  قرار موردنظربرای عامل  مدمتعا چرخش یک از بهتر را هاداده مورب چرخش یک مثال، این. عوامل خواهد بود

 طرف از و باشد داشته وجود یا فاکتورها همبستگی هاعامل بین رودمی اغلب انتظار اجتماعی، علوم هایرشته . دراست
 مواقعی چنین رد بنابراین. افتدمی اتفاق ندرتبه یکدیگر، از مستقل مختلف هایبخش به هاانسان رفتار تقسیم دیگر

 زیادی باارزش رفتن اطالعاتاز بین باعث متعامد هایچرخش از استفاده ها،د همبستگی بین عاملدر صورت وجو
 زا تریبینانهواقع نمایش و تردقیق حلراه توانندمی مورب یا نامتعامد هایچرخش نظری لحاظ به ،روازاین. شودمی

 (. 7933مردی، دهند )علی ارائه یکدیگر را با هاعامل ارتباط نحوه
 
 های آماری  . استفاده از جدول، نمودار و نقشه3-0

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

و اطالعات آماری زیاد است برای مقایسه و بیان آمار و ارقام از جدول ها که دادهمعموالً هنگامی: . جدول3-0-0

اهی وتحلیل آماری باید توضیح کوتشود. جدول باید ساده و مختصر باشد. در زیر جدول مربوط به تجزیهاستفاده می
شود و نوشته می توجه جدول برای مخاطب ارائه شود. عنوان و شماره جدول در باالی آناز ارقام مهم و نتایج قابل

ا هبعدی، نخستین مرحله در تحلیل دادهجدول یکجای اشاره به جدول باال و پایین باید به شماره آن ارجاع شود. به
که زمانی ای( قابل ترسیم است وبعدی تنها برای متغیرهای کیفی )اسمی و رتبهو نمایش نتایج پژوهش است. جدول یک

 بعدی استفاده کرد. زیرا اغلب متغیرهایای و نسبی( بودند، نباید از جدول یکهمتغیرها در سطح سنجش کمی )فاصل
شوند و این امر باعث دشواری تحلیل و تفسیر و بعدی طوالنی میقدر زیادند که باعث ایجاد یک جدول یککمی آن
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س اسمی تحصیالت برای یک متغیر با مقیا بعدییکیک نمونه جدول  78-8جدول در کاهش زیبایی آن خواهد شد. 
 معرفی شده است. 

(SPSSافزار )خروجی نرم بعدییک. نمونه جدول 03-3جدول 

 
 معرفی شده است.  73-8ها در جدول هر یک از محورها و ابعاد این نوع جدول

 بعدی. انواع محورهای جدول تک09-3جدول 
 توضیح محورها ردیف

 ر( های متغیها وابسته به تعداد طبقات یا ارزشتغیر )تعداد ردیفهای میا گزینه شامل طبقات Validنام طبقات /  7
 تعداد افراد واقع در هر طبقه یا مقوله یا گزینه Frequencyفراوانی/  2
 Missing Valuesیا  7درصد افراد واقع در هر طبقه یا مقوله یا گزینه با احتساب مقادیر گمشده Percentدرصد نسبی/  9

 درصد افراد واقع در هر طبقه یا مقوله یا گزینه بدون احتساب مقادیر گمشده  Valid Percentدرصد معتبر /  4
 Cumulativeدرصد تجمعی/  5

Percent 

درصد انباشتی یا تراکمی با تأکید بر حاصل جمع درصد معتبر آن طبقه با درصد معتبر طبقه قبلی 
 بقات( یزان کمتر و باالتر بودن از سایر طتحلیل ترتیب طبقات و مای با امکان )مناسب مقیاس رتبه

و  ماتریسی اطالعات منظور نمایشبه توافقی یا متقاطع هستند که  ها دو بعدی با اسامی جدولنوع دیگر جدول     
 رابطه جودو دادن نشان برای مثال شوند. برایمی تنظیم کیفی، متغیر چند یا دو برحسب یا دوطرفه بر اساس فراوانی

 ئر استفادهاسکوکای آزمون و توافقی جدول از شمارشی یا کیفی نوع از گسسته تصادفی متغیر دو بین قاللاست یا
 . شودمی

کند. نمودار نباید مانند جدول با توضیحات صورت تجسمی بیان مینمودار، اطالعات آماری را به: . نمودار3-0-2

می را برای بیننده فراهم کند. به همین خاطر به هیچ توضیحی فهدرک شوند بلکه با تصویر خود باید درک ساده و قابل
ه ها بستگی دارد. به این معنا که بسته ببه نوع داده مورداستفادهنوع نمودار جز شماره و شرح در زیر آن نیاز نیست. به

متفاوت  یر کیفی تا حدیشوند. بنابراین نمودارهای با متغمی کاربردهبهها نمودارهای مختلفی ماهیت کیفی یا کمی داده

                                                           

 اند. همچنین سؤاالت شرطی که انتخاب یک گزینهربط دادهاند یا پاسخ بییی که در آن برخی پاسخگویان به یک یا چند سؤال پاسخ ندادهها. وضعیت 7
قرار  رو اقدام خاص پژوهشگ موردتوجهها پاسخ داده است. این موارد در تحلیل اشتباهبه دهندهپاسخهای بعدی بوده اما نبود پاسخ برای گزینه منزلهبه

 گیرند. می
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ی ااز نمودارهای با متغیر کمی هستند. برای نمونه پرکاربردترین نمودارها برای متغیرهای کیفی شامل نمودارهای دایره
 انواع. ای و نسبی استای و نمودار هیستوگرام برای متغیرهای فاصلههبای برای متغیر رت)برای متغیر اسمی( و میله

 .    مرور کرد 21-8ه شرح جدول توان بها را میدادهنمودار برای تحلیل 
 . انواع نمودار در پژوهش21-3جدول 

 توضیح انواع ردیف
  ای هیا رتب مقیاس اسمی )مانند جنسیت زن یا مرد(های نمایشگر طبقات و بدون هرگونه رابط ریاضی و مناسب میله ای میله 7
 غیر ها نشانگر توزیع نسبی امتیازات هر متستونهای چسبیده و هر اضی با خطوط یا ستونیا ستونی که دارای ارتباط ری هیستوگرام 2
 یا پراکندگی با دو متغیر یا دو محور و نمایش نقاط تالقی و پراکندگی نقاط با تأکید بر شناسایی همبستگی و رگرسیون اینقطه 9
 در مقایسه با هم و کل  هاسطح فراوانی کیفی و نمایشبرای متغیرهای گسسته یا پای سیب  ای دایره 4
 ها با تصویر، ارقام و آمار  نمودار نمایش داده پیکتوگراف 5
 ودخخاص مقادیر آماری با دارای دو محور و تغییرات و روندها در طول زمان  دهندهنمایشدارای یک یا چند خط   خطی 6
 ستقیمچین یا مقطع برای ارتباط غیرمد برای روابط مستقیم و خطوط نقطهنمایشگر ارتباطات سازمانی و خطوط سیاه ممت سازمانی 1
 کند. مانند همان نمودار خطی با این تفاوت که ناحیه زیر آن را با رنگی متفاوت مشخص می ایناحیه 8
 Fستقل یا آزمون با دو نمونه م tهای پارامتری مانند و مناسب آزمونها برای مقایسه میانگینپالت یا باکس ایجعبه 3
 قطه میانگینها با نمایش نبرای نمایش نحوه توزیع یک متغیر کمی در داخل طبقات یک متغیر کیفی با نمایش خطی ستون ستونی خطا 71
 پشت و مناسب متغیرهای کمی بهترکیب دو نمودار هیستوگرام پشت هرم جمعیتی 77

 اده شده است. ای از انواع نمودارها نمایش دنمونه 9-8در شکل 
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 . انواع نمودارهای تحلیلی 7-3شکل 

ای ساده تنها یک متغیر کمی در داخل ای هستند. در نمودار جعبههای ساده و خوشهشکلای بهنمودارهای جعبه     
ه قها و حد را در داخل یک طبشود. در این نمودار هر جعبه یا باکس، مقادیر میانه، چارکیک متغیر کیفی خالصه می

ای مقدار حداقل چارک اول، چارک دوم )میانه(، چارک سوم و مقدار حداکثر را در یک دهد. نمودار جعبهنشان می
های بیرونی یا پرت در قسمت بیرونی خطوط حداقل و حداکثر ظاهر دهد. دادهصورت خطوط نشان میجعبه و به

ع کند. اگر توزیهای اصلی را خالصه میتمامی صدک شوند. همچنین این نمودار با استفاده از یک جعبه و خطوط،می
مقادیر میانه و میانگین آن در یک  حالدرعینو  است متقارنمشاهدات یک متغیر نرمال باشد، چارک اول و سوم آن 

پور دهد )حبیبای و اجزای آن را نشان میساختار نمودار جعبه 4-8شوند. شکل نقطه و قسمت مرکزی جعبه واقع می
 (. 7988ری، و صف
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 (0733پور و صفری، به نقل از حبیب 0737ای ساده )غیاثوند، . عناصر ساختار نمودار جعبه0-3شکل 

توان یک متغیر کمی مانند درآمد را در داخل یک متغیر کیفی پالت میای یا کالستر باکسای خوشهدر نمودار جعبه
 د محل سکونت نمایش داد. مانند جنسیت و به تفکیک یک متغیر کیفی دیگر مانن

های مختلف مثل پراکندگی اطالعات جغرافیایی و مشخص کردن اطالعات در محلبرای نمایش : . نقشه3-0-7

ها در . معموالً برای مشخص کردن این محلشودستفاده میا 5-8یا جهان مانند شکل در سطح یک منطقه  هادانشگاه
 استفاده کرد. « نقطه و یا عالئم دیگر دایره،»توان از عالئمی مثل روی نقشه می

 
 ها . نمونه کاربرد نقشه برای تحلیل داده1-3شکل 

شده، یا معرفی ها برای توضیحات بیشتر و درک مطلب و ارائه کارهای انجامگاهی اوقات در گزارش: . عکس3-0-0

درک  تواند بهگردشگری می -شود. یک عکس واضح از یک منطقه تفریحییک مکان یا شخص از عکس استفاده می
مطلب و توضیحات پژوهشگر کمک کند. در هنگام استفاده از عکس و تصاویر در رساله باید شرح مختصری از 

یحات توان در متن با اشاره به شماره تصویر، توضتصویر، در زیر آن ارائه شود. در صورت لزوم به توضیحات بیشتر می
ر این گردند. دها با فلش یا عالئم دیگری مشخص میهایی از عکسموارد، قسمتتکمیلی را بیان کرد. در بسیاری از 

 روشنی در متن بیان شود.  صورت باید توضیحات کامل و شرح جزییات عالئم به
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 آماری نتایج تحلیل چگونگی . 3-1
توان استنباط کرد ؛ میبرای وجود رابطه یا اختالف باشد 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  17/1اگر سطح معناداری برای وجود تفاوت یا رابطه بودن است. به همین نحو 

توان به جامعه تعمیم داد. در صورت تأیید یک درصد احتمال شانسی بودن میدرصد اطمینان و  33در نمونه را با 
 ود. ششود که رابطه یا اختالف معنادار است و فرضیه صفر رد میرابطه یا اختالف در این سطوح گفته می

یکسانی ها با ویژگی بنیادی دهد آیتممقادیر مثبت در جداول نشان می : SPSSنتایج پایایی در  تحلیل. 3-1-0

 Cronbachʼs ها دارد. مقدارگذاری معکوس برخی آیتمشوند و وجود مقادیر منفی نشان از اشتباه در نمرهگیری میاندازه

Alpha  در جدول Reliability Statistics  قبول هستند. بودن قابل 1/1در صورت باالتر از 
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 نمره1/1است. اگر ضریب آلفای کل برای مقیاس شما خیلی پایین است )کمتر از 

 Alpha if Itemهای دارای همبستگی پایین با کل آزمون را حذف کرد. در ستون اید، باید آیتمها مطمئن شدهمآیت

Deletedنید. آمده مقایسه کدستشده است. این مقادیر را با مقدار آلفای نهایی به، تأثیر حذف هر آیتم از مقیاس ارائه
توانید این آیتم را از مقیاس حذف کنید. برای آلفای نهایی است، می اگر یکی از مقادیر در این ستون باالتر از مقدار

( باشد. حذف 1/1دهند که مقدار آلفا پایین )کمتر از های معتبر، معموالً این کار را فقط در صورتی انجام میمقیاس
ایسه با همین مقیاس مق توان این نتایج را با نتایج مطالعات دیگرها 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
         دشوار است و ممکن است بخواهید مقدار میانگین همبستگی بین آیتمی را گزارش دهید که در جدول

Summary Item Statistics  های مورداستفاده در د. ارائه نتایج پایایی با گزارش همسانی درونی مقیاسشودیده می
ا، هشود. پس از توصیف مقیاس )تعداد آیتمگیری گزارش میپژوهش و قسمت روش پژوهش و زیر عنوان ابزار اندازه

اس و سپس سازنده مقیشده توسط ای از اطالعات پایایی گزارشکاررفته، تاریخچه کاربرد( باید خالصهمقیاس پاسخ به
دهنده نتایج آن برای نمونه شما ذکر شود. برای مثال نتایج مقیاس مهارت کار با فناوری اطالعات و ارتباطات نشان جمله

 برخوردار است. 85/1از همسانی درونی خوبی با ضریب آلفای کرونباخ 

 هندهد، نشاناسکوئردو و به زبان انگلیسی کایدو یا کیرا به زبان فارسی خی 2xآزمون دو: تحلیل آزمون خی. 3-1-2

این است.  ایمند بین دو متغیر مستقل ناپارامتری یا یکی اسمی و دیگری فاصلهوجود یا فقدان وجود یک رابطه نظام
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های تعقیبی به آزمونجهت و شدت رابطه برای شناخت دهد و را نشان میوجود رابطه بین متغیرها آزمون تنها 
های مورد فراوانی»با « شدهمشاهدههای فراوانی»دو، بررسی تفاوت اساس آزمون خیپیوند نیاز است. های شاخص

ود. در این شهای مورد انتظار با مقایسه با یک توزیع نظری مانند توزیع نرمال از قبل مشخص میفراوانیاست. « انتظار
ها در کل نمونه تأکید دارد. ها بر مقولهآزمودنی دتعدا برهای پارامتریک و تأکید روش برخالفروش درجه آزادی 

« k»شود. در این فرمول استفاده می «d.f=(k-1)(l-1)»همین منظور برای محاسبه آن در جدول دو بعدی خی دو از به
 های همبستهلزوم مشاهدات مستقل و نبود داده»توان به های آن میفرضاز پیش تعداد ستون است.« l»تعداد سطر و 
اشاره « نمونه 51لزوم حداقل »و « های مورد انتظاریک نبودن فراوانی زلزوم صفر نبودن و کمتر ا»، «بعد-مثل نتایج قبل

درجه آزادی یا »، «Valueیا مقدار »در مقابل ردیف کائسکوئر سه ستون  SPSS افزارنرمدر جدول نهایی خی دو کرد. 
df » داری یا سطح معنی» وSig. ».35/1مقدار خی دو .... با اطمینان »ها را به این شکل خواند که باید آن وجود دارد 

« .Sig»داری یا در قسمت سطح خطا به سطح معنی«. دار است/ نیست،  معنی15/1از  ترکوچکو در سطح خطای ..... 
شود. در می بررسی اشاره دار بودن یا نبودن سطح رابطه بین دو متغیر موردبه معنی تفسیرشود. بر اساس این اشاره می

های پیوند متناسب با مقیاس متغیرها برای شناسایی جهت های تعقیبی شاخصتوان با آزمونصورت وجود رابطه می
ی شامل ترتیب-اسمی و اسمی -های پیوند اسمی برای متغیرهای اسمیو شدت رابطه استفاده کرد. برای نمونه شاخص

ضریب تاوی گودمن و »، «ضریب الندا»، «ضریب وی کرامر»، «یو یولضریب ک»، «ضریب فی» ،«ضریب توافق»
ای فاصله-ا ترتیبیترتیبی و ی-های پیوند ترتیبی برای متغیرهای ترتیبیهستند. شاخص« ضریب نایقینی»و « کروسکال
 هستند. شاخص« سی کندال-ضریب تاوی»و « کندالبی-ضریب تاوی»، «سامرزضریب دی»، «ضریب گاما»و شامل 

 است که برای متغیر اسمی دو یا چندوجهی با یک« ِاتا»ای، تنها شامل یک شاخص بنام پیوند ترکیبی اسمی و فاصله
        شود.   ای استفاده میمتغیر فاصله

 جدول SPSSدر  ،«و کندال اسپیرمن، پیرسون»های همبستگیبرای نتایج : نتایج ضریب همبستگی تحلیل. 3-1-7

پردازد. میضرایب همبستگی بین هر جفت متغیرهای فهرست شده، سطح معناداری و تعداد موردها معرفی خروجی به 
اسپیرمن را درخواست کرده باشید،  rho شوند. اگردیده می correlations نتایج همبستگی پیرسون در قسمتی با عنوان

های پارامتریک . نحوه تفسیر خروجی روششونددیده می nonparametric correlations این نتایج در قسمتی با عنوان
 است. 27-8و غیرپارامتریک یکسان و به شرح جدول 
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 SPSS . تفسیر خروجی یا نتایج ضریب همبستگی در20-3جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 پیدا کرد.رفته وجود دارد، باید علت را آیا تعداد صحیح است؟ اگر تعداد زیادی داده ازدست nبررسی تعداد نمونه یا  7

هستند.  های پایین در دیگریبا نمره یهای باال در یکنمرهو همبستگی منفی بین دو متغیر  نشانهعالمت منفی  تعیین جهت رابطه 2
 -69گذاری متغیرها است. برای نمونه ضریب همبستگی پیرسون )تفسیر این همبستگی وابسته به نحوه نمره

شود: آن میر تفسیاست که « احساس کنترل و استرس»دو متغیر مانند دهنده همبستگی منفی بین درصد( نشان
 «. هر چه افراد احساس کنترل بیشتری داشته باشند، استرس کمتری تجربه خواهند کرد»

 یعنی یک  مثبت»و « نبود رابطهصفر یعنی »که  «منفی تا مثبت یک»یا اندازه مقدار ضریب همبستگی بین  میزان نیرومندی رابطه 9
به ار آن مقده جهت باست. عالمت منفی  «عنی همبستگی منفی کاملیمبستگی مثبت کامل و منفی یک ه

 دهد. درصد رابطه قوی را نشان میهمبستگی باالتر از پنجاه رابطه اشاره دارد.نیرومندی 
. برای تبدیل این شوداصل میح r در خود ضرب کردن مقداریا مجذور با مقدار واریانس مشترک دو متغیر  محاسبه ضریب تعیین 4

ی، درصدپنجاه rهمبستگی یا مقدار در . برای نمونه شودمیضرب  711نتیجه در مقدار به درصد واریانس، 
درصد  25به میزان  و (711در  در خودش و ضرب وپنج درصد واریانس مشترک است )ضرببیستیعنی 

 . شونددهندگان تبیین میهای پاسخواریانس نمره
داری نمایش چنانچه سطح معنی. است آمدهدستبهبه نتایج اعتماد  میزانو نشانگر  sig. 2tailed با عنوان تعیین سطح معناداری 5

گیریم که همبستگی دو متغیر معنادار است و اگر بزرگتر باشد، نتیجه می ترکوچک 15/1شده در جدول از داده
نفره در یک نمونه کوچک سی شدت تحت تأثیر اندازه نمونه است.به rho یاr  معناداریباشد، معنادار نیست. 

به لحاظ آماری معنادار نشوند اما در نمونه  15/1با میزان همبستگی متوسط احتمال دارد در سطح معمول 
 وند. شاحتمال بیشتری ازنظر آماری معنادار میهم بهاز آن ترکوچکهای تر صدنفری حتی همبستگیبزرگ

رمن برای شوند اما اسپیای استفاده میای با فاصلهای یا رتبهای با رتبههای رتبهن اسپیرمن و کندال برای دادهآزمو     
های تکرارپذیر )مانند شناسی( و کندال برای رتبههای روانهای کوچک )مانند پژوهشهای تکرارناپذیر و گروهرتبه

-به« دو دامنه»گزینه  SPSSافزار ا در نرمهی دستور همبستگیهای علوم اجتماعی( مناسب هستند. در اجراپژوهش

نه تغییر داد. همچنین گزی« یک دامنه»دار است باید آن را به فرض انتخاب شده است و اگر فرضیه جهتصورت پیش
با  15/1داری برای سطح فرض وجود دارد که در صورت وجود معنیطور پیشبه« داریدار کردن سطح معنینشان»

های کند. با وجود تفسیرداری کمک میشود که این امر به تشخیص بهتر معنیمشخص می»**« با  17/1و در سطح »*« 
 استفاده کرد.  22-8توان از مالحظات جدول خاص برای انواع مقدار یا دامنه ضریب همبستگی اما می

 . مالحظات تفسیر مقدار یا دامنه ضریب همبستگی22-3جدول    
 توضیح نهدام ردیف

 دهنده رابطه ضعیفی بین متغیرها است. داری باشد اما نشاناحتمال دارد همبستگی معنی هرچند 95/1تا  21/1 7

 های ساده گروهی بینیو امکان پیش 17/1باالتر از  داریمعنیآماری دارای  ازنظر 65/1تا  95/1 2
 متر مانند درصد موفقیت نامزدها در یک انتخابات بینی گروهی با احتمال خطای کامکان پیش 85/1تا  65/1 9
 نیبیدرصد و بیشتر واریانس مشترک با عملکرد مورد پیش 12نشانگر رابطه نزدیک دو متغیر و وجود حدود  85/1باالتر از  4
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 ینگری پرهیز کرد و به هدف توجه داشت. برای نمونه ضریب همبستگدر تفسیر ضریب همبستگی باید از مطلق     
ی ااز افراد به کار رود اما برای عملکرد یک فرد کار عاقالنهبینی عملکرد آتی یک گروه + ممکن است برای پیش5/1

  (. 7988پور و صفری، توان تفسیرهای متفاوتی داشت )حبیبنیست. بنابراین با توجه به یک مقدار مطلق می

ود. شای و به دو شکل ساده و چند متغیره انجام میاصلههای فبرای داده: خطی نتایج رگرسیوننحوه تحلیل . 3-1-0

بینی نظور پیشمدنبال اطالع از یک یا چند متغیر مستقل برای دستیابی به یک معادله رگرسیونی بهاین نوع پژوهش به
است ل خطی بین متغیرهای مستقیکی از مشکالت اجرای تحلیل رگرسیون، وجود رابطه هممقادیر متغیر وابسته است. 

بطه خطی بودن یا نبودن راکاهد. برای رفع این مشکل باید از چگونگی همکه تا حدودی از اعتبار نتایج رگرسیون می
 (.7937پور و صفری، بین متغیرهای مستقل آگاهی یافت )حبیب

 وابسته غیرتم یک مقدار بینیمتغیر وجود دارد که در آن پیش دو ساده رگرسیون درساده: خطی رگرسیون تحلیل الف( 

ول نهایی در جد گیرد.صورت میدله خطی او یک معمستقیم  رابطه محاسبه طریق از مستقل متغیر یک مقدار اساس بر
 شود.معرفی می 29-8شرح جدول اطالعات در شش ستون به SPSS افزارنرمخروجی 

 SPSS . تفسیر جدول رگرسیون خطی ساده در 27-3جدول 
 توضیح هاستون ردیف

 هب مربوط اطالعات بر «رگرسیون منبع»که « مجموع آنها»و  «باقیمانده منبع» و «رگرسیون منبع» دارای دو شاخص لمد 7
 وابسته متغیر راتتغیی میزان به مربوط اطالعات به «باقیمانده منبع»و  مدل نتیجه از حاصل وابسته متغیر تغییرات میزان

 دهد. وع نیز کل اطالعات مربوط به هر دو منبع را نشان میردیف مجم .دارند اشاره پژوهش مدل از خارج در

 .   اردد مدل باالتر گریتبیین قدرت از نشان باشد، کمتر «رگرسیون مقدار» از «باقیمانده منبع مقدار» چه هر آن در مجموع مجذورات 2
، «k=regDF»مانده در معادله با فرمول ( باقیkشامل الف( درجه آزادی منبع رگرسیون: برابر تعداد متغیرهای اصلی ) درجه آزادی 9

 ،«k-=NresDF-1»ب( درجه آزادی منبع باقیمانده: برابر تعداد نمونه منهای تعداد متغیر مستقل باقیمانده با فرمول
 یا جمع دو درجه آزادی قبلی «NTDF=-1»تعداد نمونه منهای یک با فرمول ج( درجه آزادی کل: 

 مجموع مجذورات هر منبع بر درجه آزادی همان منبع  تقسیم حاصل میانگین مجذورات 4
5 F بودن یا نبودن مدل رگرسیونی و قابلیت متغیرهای مستقل در توضیح تغییرات متغیر وابسته است. دهنده مناسبنشان

داری نیعآید و تشخیص مدست میمقدار آن از تقسیم میانگین مجذورات رگرسیون بر میانگین مجذورات باقیمانده به
 داری بستگی دارد.  آن به ستون بعد یا درجه معنی

6 Sig.  شود. مناسب بودن مدل تأیید می 15/1داری بودن از سطح معنی ترکوچکدر صورت 

در ادامه این جدول، جدول مربوط به ضرایب تأثیر رگرسیونی متغیر مستقل بر متغیر وابسته وجود دارد. در این      
 شود. در ادامه ویا عرض از مبدأ و میزان متغیر وابسته بودن دخالت متغیر مستقل اشاره می« ثابتعدد »جدول به 

ندارد نشده ضریب تأثیر رگرسیونی استا»های بعدی آن، دو دسته ضریب تأثیر رگرسیونی معرفی خواهد شد. ابتدا ستون
یا  استانداردشدهشود. ضرایب رگرسیونی فی میمعر  «یا بتا یا استانداردشدهرگرسیونی ضریب تأثیر »و سپس « Bیا 

 هرچقدرند. یعنی کبتا در رگرسیون چند متغیره به تعیین سهم نسبی هر متغیر مستقل در تبیین متغیر وابسته کمک می
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تون بعدی به بینی تغییرات متغیر وابسته بیشتر است. سضریب بتای یک متغیر مستقل بیشتر باشد، نقش آن در پیش
دهد. در رگرسیون چند متغیره برای اختصاص دارد که اهمیت نسبی هر متغیر مستقل را در مدل نشان می« t»آماره 

داری بر متغیر وابسته دارند، از این شاخص استفاده اینکه تشخیص داد که کدام متغیرهای مستقل تأثیر آماری معنی
 17/1از  ترکوچکباشد، سطح خطای آن « 99/2»عدد تر از شود. اغلب اگر قدر مطلق این آماره برای متغیری بزرگمی
سته داری در تبیین تغییرات متغیر وابتأثیر آماری معنی موردنظرتوان گفت که متغیر شود و در نتیجه میمی 15/1یا 

شود و قدر مطلق آن گزارش خواهد ، به عالمت مثبت یا منفی آن توجه نمی«t»ضمن آنکه در تفسیر مقدار داشته است. 
توان گفت که آن متغیر بر کمتر باشد می 15/1داری است که اگر عدد آن از یا سطح معنی« .Sig»شد. ستون نهایی 

توان از نمودارهای تجمعی و نمایش رابطه خطی متغیر وابسته مورد بررسی اثر دارد. برای نمایش بهتر این رابطه می
    آنها نیز استفاده کرد.  

 بر وابسته یرمتغ یک مقدار بینیمتغیره به پیش چند رگرسیون: همتغیرچند گانه یاندچتحلیل رگرسیون خطی ب( 

 در کنیم.می مرور نمونه یک با را تفسیر اینپردازد. مستقیم می روابط محاسبه طریق از مستقل متغیر چند یا دو اساس
 بینیپیش» عنوان با پژوهشی به وطمرب چندمتغیری رگرسیون تحلیل از SPSS افزارنرم خروجی روی تفسیر نمونه این

-یم صورت «بینیخوش و آوریتاب امیدواری، خودکارآمدی، شامل شناختیروان سرمایه ابعاد طریق از شغلی بلوغ
 تحلیل مدل، خالصه شده،وارد/حذف متغیرهای» جدول چهار شامل موارد گونهاین در افزارنرم اصلی خروجی .گیرد

Model  یا «مدل خالصه» جدول دو نتایج تفسیر برای جداول ترینمهم بود. خواهد 7«بضرای و متغیره تک واریانس

Summary یا «ضرایب» و Coefficients .را ولجد باید فارسی «رساله یا نامهپایان» در نتایج این تفسیر برای هستند 
   شود. آماده تفسیر برای تا کرد فارسی 24-8 جدول مانند

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
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 ایجنت .20-3 جدول

 

 اب است. شغلی بلوغ واریانس از مدل بینیپیش میزان دهندهنشان که شودمی توجه 2ADJ.R میزان به ابتدا تفسیر برای
 و آوریتاب امیدواری، مدی،آخودکار» اسزیرمقی 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 تصوربه «بینیخوش

 انحراف یک افزایش با همچنین یافت. خواهد افزایش استاندارد انحراف  /.95 شغلی بلوغ نمره امیدواری، نمره در
 انحراف افزایش صورت در و رفت خواهد باالتر ارداستاند 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

 دوجو یا «خطیهم» صورت در که داشت توجه باید تا(.بی دانش، اوج )تارنمای برد کاربه هم نتایج دیگر برای را
 اثرات است ممکن امر این و شودمی مواجه چالش با رگرسیون معادله پژوهش، مستقل متغیرهای بین باال بستگیهم

 مستقل تغیرهایم بین خطیهم میزان باید منظور همین به کند. مواجه مشکل با را وابسته متغیر بر مستقل متغیر هر دقیق
 است رهمتغی چند رگرسیون از نوعی که لجستیک رگرسیون در د.کر محاسبه افزارنرم کمک به و داد قرار موردتوجه را

 محاسبه ریقط از مستقل متغیر چند یا دو اساس بر اسمی سنجش سطح در وابسته متغیر یک مقدار بینییشپ به نیز
  .شودمی پرداخته مستقیم روابط

 روش این ت.اس علّی هایمدل تدوین برای چندمتغیره رگرسیون از یاافتهیتوسعه روش مسیر تحلیل مسیر: تحلیل (ج

 غیرمستقیم و یممستق روابط محاسبه طریق از مستقل متغیر چند یا دو اساس بر وابسته متغیر یک مقدار بینیپیش به
های عالوه بر تأثیرات مستقیم متغیرکند تا تحلیل مسیر به پژوهشگر کمک می پردازد.می (میانجی متغیرهای وجود)
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ر وابسته سهم نسبی هر یک از متغیرهای مستقل بشناسایی و ها را نیز بسته، تأثیرات غیرمستقیم آنمستقل بر متغیر وا
ترین مزیتی که استفاده از روش تحلیل مسیر نسبت به روش تحلیل رگرسیون دارد، این است که مهم .را مشخص کند

ما در روش تقل بر متغیر وابسته بودیم، ادر روش تحلیل رگرسیون تنها قادر به شناسایی تأثیر مستقیم هر متغیر مس
تحلیل مسیر، عالوه بر تأثیر مستقیم، امکان شناسایی تأثیرات غیرمستقیم هر یک از متغیرهای مستقل بر وابسته نیز 

همین دلیل در تحلیل مسیر با چندین معادله خط رگرسیونی مواجه هستیم، در حالیکه در تحلیل وجود دارد. به
تفاوت تحلیل رگرسیون با تحلیل  25-8در جدول  ک معادله خط رگرسیونی استانداردشده داشتیم.رگرسیون، تنها ی

 مسیر نشان داده شده است.
 . تفاوت تحلیل رگرسیون با تحلیل مسیر21-3جدول 

 شکل توضیح انواع ردیف
 X2                 X4 تأثیر دارد. X4صورت مستقیم بر تنها به X2 تحلیل رگرسیون 7

 X4بر  X3صورت غیرمستقیم از طریق و هم به صورت مستقیمهم به X2 تحلیل مسیر 2
 تأثیر دارد.

X3 
X2                 X4 

توان میزان کاذب بودن روابط بین متغیرها را نشان داد. یعنی چقدر از این روابط ناشی از طرفی در تحلیل مسیر، می     
بین متغیرهای  اثریو بی غیرمستقیمست. روش تحلیل مسیر برای تعیین اثر مستقیم، از متغیرهای خارج از تحلیل ما ا

گیرد. بنابراین، در قرار می مورداستفادهها ای از دادهموجود در نظام عّلی و همچنین میزان تطابق مدل نظری با مجموعه
ری گیرد و این مدل نظآزمون قرار می تحلیل مسیر، مدل نظری پژوهش مبنی بر الگوی روابط عّلی  بین متغیرها مورد

ترین بخش تحلیل مسیر، طراحی و آزمون نمودار . مهمشودپس از اجرای آزمون، به مدل تجربی پژوهش تبدیل می
جربی با تیک مدل ساختاری پیشین یا پیش درواقعاست. نمودار مسیر،  شدهتشکیلمسیر است که از چند جزء اساسی 

(. این نمودار مسیر، 7984کند)هومن، است که روابط علّی ممکن بین متغیرها را توصیف میمجموعه معادله ساختاری 
شود و با همواره پس از مرور مبانی نظری و تدوین چارچوب نظری انتخابی پژوهش توسط پژوهشگر طراحی می

های انصورت پیکبه گیرد. نمودار مسیر ترکیبی از مجموع مسیرهاست کهتحلیل مسیر مورد آزمون تجربی قرار می
 از این مسیرها، با یک ضریب مسیر مشخص هرکدامکند. طرفه، متغیرهای مستقل را به متغیرهای وابسته وصل مییک
است که بیانگر سهم یا وزن هر متغیر مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته است. « بتا»شوند. ضریب مسیر همان می

یک ضریب مسیر دارد که مقدار تغییر مورد انتظار در متغیر وابسته را در نتیجه یک در نمودار مسیر، هر متغیر مستقل 
دهد که به ازای یک واحد از متغیر مستقل، چه مقدار متغیر دهد. یعنی نشان میواحد تغییر در متغیر مستقل نشان می

سیر، اگر . در تحلیل منام دارد« معلول» و متغیر دوم« علت». بنابراین، در چنین تأثیری، متغیر اول شودوابسته ایجاد می
ا با ، ضریب مسیر آن برابر با ضریب همبستگی است. ضریب مسیر رآنگاهمتغیری فقط از یک متغیر تأثیرپذیر باشد، 

دهند. یعنی نشان می Pصورت اندیس زیر ( بر روی یک پیکان و شماره متغیرها را نیز بهPath)اختصار  Pحرف 
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« i»که  صورتبدیناند. هم وصل شدهها، بیانگر شماره متغیرهایی هستند که با پیکان بهآن، اندیسکه در  ijPصورت به
برای نمونه در  خواهد بود.« i > j»ابتدای پیکان و متغیر مستقل است و همیشه نیز « j»انتهای پیکان و متغیر وابسته و 

ارد. البته در تحلیل مسیر، ضرایب مسیر به ضرایب تأثیر د X2بر  X1دهد که متغیر می نشان 41Pوضعیت  6-8شکل 
 (.7988پور و صفری، )جبیب شوندرگرسیونی استانداردشده بتا تبدیل می

 

 
 (0733پور و صفری، . اجزای یک نمودار مسیر )حبیب6-3شکل 

گی بستگی شود، هممی های علّی که بین آنها رسمالبته انتخاب متغیرها، چگونگی قرارگرفتن و ترتیب آنها و پیکان    
 ها را در گزارشکند که باید آن نظریههای منطقی معرفی میبه نظر پژوهشگر دارد که او نیز آنها را بر اساس نظریه

 است.  26-8پژوهش خود و اغلب فصل دوم معرفی نماید. انواع متغیر در نمودار مسیر شامل موارد جدول 
 یر. انواع متغیر در نمودار مس26-3جدول   

 توضیح انواع ردیف
ستقل های تحقیق  مبنی بر تأثیرات متغیرهای متمام تحلیل درنهایتنهایی یا متغیری که »شامل الف( متغیر وابسته: با دو نوع  درونی  7

میانی یا همان متغیر مستقلی که در برخی مراحل، نقش یک متغیر وابسته پیدا »و « 6-8در شکل  X4روی آن است مانند متغیر 
 « X3کند مانند متغیر می

 گذارند. ب( متغیر مستقل: متغیری که بر متغیرهای وابسته نهایی و میانی اثر می
( اما در هنگام آزمون مدل نظری، همبستگی X2و  X1شود )مانند ها بررسی نمیمتغیرهایی که اثر متغیر مستقلی روی آن بیرونی 2

ئیکی بودن متغیرها در مدل شناسایی شود. این رابطه از نوع همبستگی است و شود تا وضعیت موازها بررسی میآن دوجانبه
 توان آن را علّی فرض کرد.  نمی

ه را با اند. متغیرهای باقیماندداری نداشتهیا خارج از مدل که تأثیر علی آنها بر روی متغیرهای مدل یا آزمون نشده یا تأثیر معنی باقیمانده 9
«4e, 3e, 2e, 1e» نامند که آن را با عالمت دهند. همچنین، مقدار تأثیر این متغیرها بر متغیرهای مدل را کمیت خطا مین مینشا
«e »دهد.  دهند و میزان واریانس تبیین نشده مدل را نشان مینشان می 

 افزاررمندر  مانده برای مدل تجربیآزمون مفروضات مدل نظری و شناسایی متغیرهای باقیحلیل مسیر برای تدر      
SPSS شود. برای این منظور در مرحله نخست متغیر وابسته و از همان مسیر رگرسیون خطی چند متغیره استفاده می

همه متغیرهای مستقل را وارد فرایند رگرسیون چند متغیر کرده و بر اساس جدول خروجی و استفاده از ضرایب 
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حله بعد کنیم. در مردار شده را شناسایی مییرهایی که اثر آنها معنیرگرسیونی استانداردشده بتا، باالترین نمره متغ
شود. ها بر روی سایر متغیرهای وابسته میانی بررسی میدهند انتخاب و اثر آنمتغیرهایی که بیشترین تأثیر را نشان می

 غیرمستقیمبا تأثیر  متغیرهای»، «ستهمتغیر واب متغیرهای با تأثیر مستقیم روی»یابد تا وضعیت به همین نحو فرایند ادامه می
تحلیل مسیر،  رواقعدشناخته شود. « متغیرهای با تأثیر مستقیم و غیرمستقیم روی متغیر وابسته»و « روی متغیر وابسته

ار این مسئله در کندهد. آنها را نیز نشان می غیرمستقیممتغیرهای مستقل، تأثیرات  زمانهمعالوه بر تأثیرات مستقیم و 
داشت،  شود. اگر همبستگی بین آنها وجودبررسی میزان همبستگی دوجانبه بین متغیرهای بیرونی نیز پرداخته میبه 
توان گفت که انتخاب متغیرها موزائیکی نبوده و بین آنها تعامل وجود دارد و متغیرها با توجه به مدل نظری انتخاب می

با محاسباتی به « کلو اثر غیرمستقیماثر مستقیم، اثر »تغیر وابسته شامل باید جدولی از انواع تأثیر بر م درنهایتاند. شده
 (. 7988پور و صفری، )حبیب  تنظیم کرد و بر اساس نتایج نهایی، مدل تجربی را نهایی نمود 21-8شرح جدول 

 . نحوه محاسبه انواع اثر در تحلیل مسیر 27-3جدول   
 توضیح انواع ردیف

 یب تأثیر رگرسیونی هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته همان ضر تأثیر مستقیم 7
 نها باهم آ کردنجمعهر متغیر مستقل بر متغیر وابسته و سپس  غیرمستقیمحاصل ضرب تمامی مسیرهای تأثیر  تأثیر غیرمستقیم 2
 مجموع تأثیرهای مستقیم و غیرمستقیم هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته  تأثیر کل 9

های تخصصی دیگری مانند ایموس، لیزرل و اغلب از نرم ، SEMیا  معنادله سناختاری سازیمدلرد در رویک     
ز های تجربی و نیبین متغیرهنا در قالب مدلی ارتباط هااینن روش بنرای آزمون فرضیهشود. اس استفاده میالپی

های ساده و برخی بر آزمون آزمون مدل. در این پژوهش برخی بر رواج داردسنجی ابزارهای سننجش سناخت و روان
، دهشمدل نظری شناساییدارند. پژوهشننگر در ابتدا بر پایه  أکیدت« چند روشی -ایچند خصیصه»تر های پیچیدهمدل

ردازد. پدهد و سننپس به آزمون این روابط در قالننب مدل میها ارائه میفرضیاتی در رابطه با روابط بین متغیرها یا سازه
طرفه یا دوطرفه هستند. درواقع سؤال کند که این روابط مستقیم و یا غیرمستقیم، یکدر این ضمن مشننخص می او

هایی از روابط بین متغیرها طراحی و پیشنهادشده، بر اصلی مطالعه این خواهد بود که آیا مدلی که بر اساس فرضیه
دیگر آیا مدل در آن جامعه ازنظر آماری حمایت  های حاصل از جامعه موردمطالعه منطبق اسننت؟ به سخنداده
ا رساله( نامه یبندی مبانی نظری و ادبیات پیشینه )فصل دوم پایانشود؟ مدل مفروض یا مورد آزمون در بخش جمعمی

ها نیز مدل شود. در مقالهنامه یا رساله( گزارش میو مدل نهایی یا آزمون شننده در بخش نتایج )فصل چهارم پایان
شود. این مدل در قالب نمودارهای مسیر به فروض در مقدمه و مدل آزمون شده یا نهایی در بخش نتایج ارائه میم

های الزم اسننت اطالعاتی درباره تعداد گروه« ایهای چند نمونهتحلیل»کند. در خوانندگان در درک گزارش کمک می
ت ها است، دالیلی جهارتباط با تفاوت یا همسانی گروهکه فرضیه پژوهشگر در موردمطالعه فراهم شود و درصورتی
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یک مدل معادله ساختاری » به بررسیو همکاران  7مثال کوکاکعنوانهایی آورده شود. بهحمایت از طرح چنین فرضیه
ساس بر اآنان مدل . پرداختند« در آموزش عالی کشور ترکیه ICTیا  2های اطالعات و ارتباطاتبرای استفاده از فناوری

شامل آموزشی  ICTمعرفی ابعاد مفهوم استفاده از آنها برای توجیه مبانی نظری مدل به . بودنظریه انتشار نوآوری راجرز 
)شامل تسهیالت در کالس، آزمایشگاه و اداره( و  ICTو مدیریتی، اهمیت و ارتباط آن را با عوامل مختلف تسهیالت 

اره اشاجرا بودن( مشاهده بودن و قابلار بودن، سهولت استفاده، قابلها )شامل مزایای نسبی، سازگدرک از ویژگی
  را با معرفی شکاف دانش موجود معرفی کردند.  1-8به شکل مدل نظری  درنهایتداشتند و 

 
 (2113پیشنهادشده توسط کوکاک و همکاران ) ICT. نمودار مسیر مدل استفاده از 7-3شکل 

 اثر مثبتی روی استفاده از ICT شده عبارت از این بود که تسهیالتمشخص H1 ل باها که روی مدفرضیه 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. ژگیاثر مثبتی روی درک از وی ICT دارد و تسهیالت ICT ها اثر مثبتی روی اسننتفاده ازویژگی
های تسکینی با ( در مراقبتPHQ -3در مطالعه دیگری که باهدف آزمون ساختار عاملی پرسشنامه سالمت بیمار )     

استفاده از تحلیل عامل تأییدی انجام شد، پژوهشگران مقدمه مطالعه خود را با توصیف اهمیت افسننردگی و عواقب 
ضرورت غربالگری موارد افسردگی به کمک این سکینی آغاز نمودند و بههای تناگوار آن در بیماران تحت مراقبت

پرسشنامه پرداختند. سپس آنان مطابق با ادبیات موجود به معرفی ساختار عاملی این پرسشنامه متشکل از یک عامل 
ادامه با  آنان درعنوان زیربنای نه آیتم پرداختند و مطابقت این سنناختار را با یک زیربنای نظری مشخص نمودند. به

                                                           
1.  Koçak 

2.  Information and Communication Technologies (ICT) 
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استفاده از سایر مطالعات، چالش موجود شامل عدم انطباق احتمالی ساختار تک عاملی در بررسی عالئم افسردگی در 
عنوان جایگزین مناسب برای غربالگری در بیماران جسمی ازجمله بیماران جسمی را تشننریح و ساختار دوعاملی را به

ند و با استدالل ضرورت و نیز عدم وجود پیشینه آزمون ساختار دوعاملی کردبیماران مبتالبه آسیب نخاعی معرفی 
ین بود: ا هاهای تسکینی، به سمت معرفی هدف مطالعه و فرضیه خود پیش رفتند. فرضیه آنپرسشنامه در مراقبت

 . «ری داردهای تسکینی برازش بهتعاطفی و جسمی در مراقبت-شناختی هایساختار دوعاملی پرسشنامه شامل عامل»
انتخاب نوع ماتریس »دو تصمیم مهم باید ها برای تحلیل، پژوهشگر دادهآماده شدن  از پسSEM  در مطالعات     

های افزارفرض نرمپیشدر  لبغااتخاذ کند. تحلیل مدل « هاروش بننرآورد را در رابطه با تحلیل داده»و « ورودی
روش  اغلبشود. میانجام « های خام واردشدهداده»افزار از نرمبا  یابی معادله ساختاری وجود دارد وتخصصی مدل

وجود ممکن است در شرایطی همچون فقدان بهنجاری چند افزارها روش بیشینه درستنمایی است؛ بااینفرض نرمپیش
ژوهشگر ی پد. الزم است استراتژوجود داشته باشتر های دیگری غیرازاین روش برای برآورد مناسبمتغیره، جایگزین

ای همثال فردی ممکن است کل مدل را یکجا یننا در ابتدا بخشعنوانطور مشخص گزارش شود؛ بهبرای آزمون مدل به
ایی، هو پس از اعمال تعدیل کندشده( را برآورد های نشانگر ارتباط بین متغیرهای مکنون و مشاهدهسنجشننی )بخش

د. همچنین ابعاد دیگر فرآیند نمایبین متغیرهای مکنون( را برآورد های نشانگر ارتباط های ساختاری )بخشبخش
  افزار باید معرفی شوند.آن و منطق استفاده از آن نرم ویرایش ،افزارازجمله نرم سازیمدل
زم ا البیاورد و تنه« نامه و رساله یا مقالهپایان»ها و بروندادهای تحلیل را در گزارش تواند همه دادهپژوهشگر نمی     

است موارد مهم معطوف به هدف مطالعه گزارش شوند. در این بخش پژوهشگر جداول و نمودارهای حاوی اطالعات 
های تعدیل و غیره را برای خواننده فراهم های استاندارد، شاخصها و انحرافها، میانگیندقیق همچون همبستگی

و « برآورد پارامترهای مدل»، «اطالعات توصیفی»امل ش ،در بخش نتایجشده گزارش هایترین دادهد. مهمکنمی
 ختیشناهای جمعیتدادهمانند  هانمونه بارهجزئیات الزم در «اطالعات توصیفی»هستند. در « ارزشیابی و تعدیل مدل»

نه  م وگزارش تمام نتایج برآورد شننده نه الز« برآوردهای پارامترهای مدل»برای شود. ارائه میدر قالب متن یا جدول 
ها نیز برای خوانندگان جذابیت ندارد. بسته به مدل تحت مطالعه و سؤاالت پژوهش پذیر است. همچنین همه آنامکان

نظمی در برآورد مدل وجود داشننته باشنند، دارد. اگر هرگونه بی ابعاد خاصی از نتایج برآورد شده نیاز به گزارش
غیرمنتظره است.  و دستیابی به نتایج «مشننکالت مربوط به همگرایی»ین مورد خواننده باینند در مورد آن بداند. مثال ا

مربوط به برازش مدل، برآوردهای پارامترهای مدل و خطاهای  اغلب، گزارش نتایجی از برآوردها شامل برآوردهای
تواند ل، پژوهشگر میبا در اختیار داشتن نتایج برآورد مد  «ارزشیابی و تعدیل مدل»ها مطلوب است. برای معیار آن

های برازش در مورد برازش آماری مدل قضاوت . او از طریق مالحظه مقادیر شاخصکندبرازش مدل را ارزشیابی 
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ین . عالوه بر ااستهای تعیین موقعیت برازش کلی مدل ترین شاخصترین و رایجکند. شاخص مجذورکای از مهممی
ریشه میانگین پسماند » ، «آزمون نیکویی برازش»مدل وجود دارد که های متعددی برای بررسی برازش کلی شنناخص

شده رمشاخص نُ»، AGFIیافته برازندگی یا شاخص تعدیل»و « GFIشاخص برازندگی یا »، «RMSRو  RMS ،RMRیا 
ر یا شاخص برازندگی بنتل»، «TLIشنناخص تاکر لویز یا »، «NNFIنشده برازندگی رمشنناخص نُ»، «NFIبرازندگی یا 

BFI» ،« شاخص برازندگی تطبیقی یاCFI » ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب یا »وRMSEA »ترین ازجمله مهم
های برازندگی مستلزم تصمیم پژوهشگر در رابطه با نقاط ها هستند. تفسننیر مناسب از شنناخصو پرکاربردترین آن

مثال مقدار مجذور کای در ارتباط با عنواند در گزارش است. بهها برای استنابحرانی یا نقاط برش مقادیر این شاخص
هایی برازش خوب را شود و مدلصورت محاسبه نسبت مجذور کای به درجه آزادی تعیین میو به  (df)درجه آزادی
ه کهایی ها مقدار این نسبت نزدیک به یک باشد. اغلب پژوهشننگران فرضیه برازش مدلدهند که در آننشننان می

را مطلوب  9که برخی مقدار کمتر از کنند؛ درصورتیباشننند را رد می 2تر از دارای نسننبت مجذور کای بزرگ
ها با مقتضیات تحلیل )ازجمله حجم نمونه، نوع و تناسب آنبسته بهپژوهشگران اغلب بیش از یک شاخص،  نند.دامی

تأکید را مدل ها برازش . اگر تعداد بیشتری از شاخصنندکرا گزارش میها( و نیز شرایط هر شاخص مقیاس داده
مطالعه  د. برای مثال دراستفاده کنمناسب بودن مدل  از یشترخشی بباطمیناناز آنها برای تواند ، پژوهشگر میکردند

 کدو مدل ت، و همکاران با هدف آزمون ساختار عاملی یک پرسشنامه با استفاده از تحلیل عامل تأییدی 7شیلکات
. آنان داردبرازش بهتری   (B)ها نشان داد که مدل دوعاملیند. بررسی شاخصشدتحلیل  (B)  و دوعاملی (A)عاملی

 ها پرداختند. های موردنظر را گزارش داده و در متن به تشریح تفاوت در برازش مدلشاخص 28-8مانند  یدر جدول
 های تسکینی )مطالعه شیلکات(قبتدر مرا PHQ-9. آزمون ساختار عاملی پرسشنامه 23-3جدول 

 
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»ارزشیابی نتایج باید در 
ه حد پارامترهای برآورد شننده )به لحاظ اندازه و عالمت( با نظریه مبنایی برازش مدل، باید مشخص کرد که تا چ

تواند با حذف برخی از روابط ساختاری، مدل را مطابقت دارند. درصورت وجود تطابق در هر محور، پژوهشگر می
های نظری هر مفروضتوان توسعه مدل را با اضافه کردن روابط مبتنی بکه برازش خوب نبود، میتر کند. درصورتیساده

                                                           
1.  Chilcot 
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-سازی مدل، پژوهشگر باید استدالل مبتنی بر نظریه را ارائه دهد. همچنین خروجیانجام داد. در هرگونه توسعه یا ساده

 پیشنهاد دهند که باید نوع آزمون تعدیل )مانند 7های تعدیلهایی را در قالب شاخصافزار ممکن است تعدیلهای نرم

Lagrange ،-square chi ایننWald  و دلیل انتخاب آن را گزارش کرد. پس از هرگونه تعدیل مدل برای رسیدن به )
های اولیه قبل از ویژه در مقایسه با مدلشده در رابطه با روایی مدل جدید، بهمدل نهایی، باید گزارش اقدامات انجام

ها تا رسیدن به مدل نهایی کلیه مدلهای برازش و مقادیر مجذورکای برای شود شاخصتعدیل ارائه شود. پیشنهاد می
 (. 7939گزارش شوند )علوی، 

ی ابرای زمانی که متغیر وابسته در سطح اسمی و متغیرهای مستقل هم ترتیبی و هم فاصلهد( رگرسیون لجستیک: 

ین تفاوت ب»نمایی این است که در این نوع رگرسیون دیگر رابطه خطی نیست. هدف آزمون نسبت درستباشند. 
مایی نبه حداقل کاهش دهد. نسبت درست« شده حضور یک پاسخگو در یک طبقه و طبقه واقعی او رابینیتمال پیشاح

بین در مدل، منهای انحراف با وجود متغیر انحراف بدون وجود متغیر پیش»ها یعنی بر اساس تفاوت در مقدار انحراف
 . اشدشکل دووجهی و چندوجهی بتواند بهیر وابسته میشود. در رگرسیون لجستیک متغمحاسبه می« بین در مدلپیش

ر وابسته ای برای متغیهای رتبهروش بسط یافته مدل خطی عمومی است که در شرایط وجود دادهه( رگرسیون ترتیبی: 

یبی، ضرایب شود. در رگرسیون ترت سازیمدلبین( شود تا وابستگی آن به یک سری متغیرهای مستقل )پیشاستفاده می
 رگرسیونی، چگونگی اثرگذاری تغییرات در متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته نشان داده خواهد شد. 

برای بررسی غیرخطی رابطه متغیر وابسته و متغیرهای مستقل است. برای تشخیص و( رگرسیون برآورد منحنی: 

های غیرخطی برای مشاهده مدل نرگرسیو ازجملهتوان از یک نمودار پراکنش استفاده کرد. غیرخطی بودن رابطه می
 اشاره کرد. « مرکب»و « توانی»، «9درجه »، «2سهمی یا درجه »، «معکوس»، «لگاریتمی»توان به انواع رگرسیونی می

از  آمدهدستهببندی پاسخگویان با توجه به اطالعات دنبال گروهبندی یا کالستر بهتحلیل بخشز( تحلیل کالستر: 

وجود دارد  «ایدومرحله»و « چند میانگینی»، «مراتبیسلسله»سه نوع تحلیل کالستر به اسامی یک سری متغیر است. 
ه وجود های خاصی دارند که در بقیکنند و هر یک گزینهکه هر یک از الگوریتم متفاوتی برای ایجاد کالستر استفاده می

پاسخگو کاربرد بیشتری دارد. روش چند  7111 های کمتر ازمراتبی در دو مرحله است و برای دادهندارد. روش سلسله
تر است امکان ذخیره فاصله هر پاسچو یا متغیر را از مراکز پاسخگو مناسب 7111های بیشتر از میانگینی برای داده
 های زیاد و حجیم است.نیز مانند چند میانگینی برای داده یادومرحلهکند. روش تحلیل کالستر کالستر فراهم می

ترین تعداد کالستر و همچنین بهترین شاخص برای انتخاب از بین مناسب خودکارتمایزکننده آن انتخاب ویژگی م

                                                           
1.  Modification indexes 
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ل شوند و سپس همین کالسترهای از قبهای مختلف کالستربندی است. در این روش کالسترها از قبل تشکیل میمدل
 وند.شدل کالسترهای قبلی تشکیل می عبارتی کالسترهای جدید ازبهسازند. تشکی شده، کالسترهای جدید را می

ا بندی پاسخگویان بر اساس مقادیر )کدهای( یک متغیر وابسته اسمی دو یبرای طبقهح( تحلیل تشخیصی یا تمییزی: 

بینی یشمنظور پدر مواردی که متغیر وابسته اسمی و متغیرهای مستقل کمی باشند، به درواقعرود. کار میچندوجهی به
ود. تحلیل شوابسته )عضویت گروهی( از روی متغیرهای مستقل از تحلیل تشخیصی استفاده می تغییرات متغیر

ویان یا کند و هر یک از پاسخگتشخیصی روشی است که متغیرهای مستقل را برای ایجاد یک متغیر جدید ترکیب می
شود به میمحاس یاگونهبه، شوده میآورند. این متغیر جدید، که تابع تشخیصی نامیددست میموارد، برای آن مقداری به

 آورند، در طبقات مختلف متغیر وابسته )مالک( تفکیک کند. بنابراین،مقداری که به دست می برحسبکه پاسخگویان را 
ویان از های پاسخگهای خطی بین متغیرهای مستقل برای جداسازی گروهتحلیل تشخیصی در صدد است تا ترکیب

 های خطی، توابع تشخیصی نام دارند. ممکن را شناسایی کند. این ترکیبیکدیگر به بهترین نحو 

این نوع آزمون به بررسی تفاوت مقدار میانگین یا میانه بین یک یا چند ای یا تفاوتی: های مقایسه. آزمون3-1-1 

 پردازد. گروه می

هستند. آزمون آماری پارامتری  استفادهبلقااین نوع آزمون پارامتری برای یک و دو گروه ای: نمونهتک tالف( آزمون 

رود که قصد مقایسه میانگین یک جامعه با یک میانگین مفروض وجود داشته باشد. کار میبرای یک گروه، زمانی به
 زجملهاتواند یک مقدار معمول یا رایج، یک مقدار استاندارد و یا یک مقدار مورد انتظار باشد. این میانگین مفروض می

میانگین  یا مقایسهتوان به مقایسه آمادگی جسمانی یک مدرسه با میانگین آمادگی جسمانی کل کشور ها میایسهاین مق
شش  ،SPSS افزارتحصیالت یک شهر با میانگین تحصیالت کشور و امثال آن اشاره کرد. در جدول خروجی نهایی نرم

 دارد.  23-8ستون اصلی برای تفسیر به شرح جدول 
 SPSS ای در تک نمونه tتفسیر جدول آزمون . 29-3دول ج

 توضیح هاستون ردیف
 پردازد.ستون اول به معرفی متغیر می عنوان متغیر 7

 تی متغیر مورد بررسی  شدهمحاسبهمقدار  دهندهنشان tمقدار  2
9 df درجه آزادی آزمون  دهندهنشان 
4 Sig. در داری است )با معرفی نوع دامنه(/ باشد، نشانه معنی15ز آزمون که اگر کمتر ا داریمعنیسطح  دهندهنشان .

( و تفاوت .Sigداری )تفسیر نتایج خروجی باید دقت کرد که همیشه یک رابطه معکوس بین سطح معنی
از  تروچککداری میانگین وجود دارد. بدین معنی که هر چه تفاوت بین دو میانگین بیشتر باشد، سطح معنی

 خواهد بود. 15/1
5 Mean Differences دهنده اختالف بین میانگین واقعی )در جدول مقدماتی قبل از جدول اصلی معرفی شده( و میانگین نشان

میانگین –در ردیف اول جدول نهایی معرفی شده )میانگین واقعی  Test Valueمفروض که با عنوان 
 .    بود خواهد شتربی t مقدار باشد، بیشتر میانگین دو بین تفاوت چه هر . مفروض(
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حد پایین  اههرگشود. ای برای تفسیر بهتر نتایج آزمون که در آن حد باال و پایین نشان داده مییا برآورد فاصله مقادیر فاصله اطمینان 6
 منفی دار است. اگر حد پایین و باالو باال مثبت باشد، میانگین از مقدار آزمون بزرگتر و تفاوت میانگین معنی

 دار است. اگر حد پایین منفی و حداست و تفاوت میانگین معنی ترکوچکیانگین از مقدار مورد آزمون م باشد،
 دار ندارد. باال مثبت باشد، میانگین با مقدار مورد آزمون تفاوت معنی

امعه )یک صفت از یک ج kای است که به مقایسه تک نمونه tآزمون  یافتهتعمیمای نیز، هتلینگ تک نمونه Tآزمون 
ای مقدار میانگین یک نمونه نمونهتک tبدین معنی که آزمون پردازد. صفت از جامعه دیگر )نمونه دیگر( می kنمونه( با 

هتلینگ به مقایسه چند میانگین یک نمونه با چند میانگین  Tکند، اما را با یک مقدار مفروض و نظری مقایسه می
است. بر اساس نتیجه این آماره، اگر سطح  Fروش، مبنای تفسیر آماره در جدول نهایی این پردازد. مفروض می

 دار خواهد بود.باشد، اختالف معنی 15/1( کمتر از .Sigداری )معنی

دارای دو نوع مستقل و همبسته است. نوع مستقل آن میانگین دو گروه از پاسخگویان را با ای: دو نمونه tب( آزمون 

آزمون جدول پایانی بسیار مهم هستند.  دونیز  SPSSافزار جداول خروجی این روش در نرمکند. در یکدیگر مقایسه می
تر بزرگ 15/1داری این آزمون از ( است. چنانچه سطح معنیLevenمعرفی شده در سطر اول جدول نهایی آزمون لون )

ه پذیرد. اما چنانچگروه را می کنیم که فرض برابری واریانس دوصورت از نتایج ردیف اول استفاده میباشد، درآن
کنیم که فرض عدم باشد، در آن صورت از نتایج ردیف دوم استفاده می ترکوچک 15/1داری این آزمون از سطح معنی

نتیجه نهایی را مشخص  .Sigداری و سطح معنی tپذیرد. در مرحله بعد، مقدار ها برای دو گروه را میبرابری واریانس
بسنده کرد. یعنی اگر  15/1از  ترکوچکداری تفاوت در سطح خطای داشت که نباید تنها به معنی باید توجه کند.می

ناخت به ارائه باشد. این ش موردتوجهدار بود، باید کیفیت این تفاوت )کدام بیشتر و کدام کمتر بودن( نیز اختالف معنی
 کند. پیشنهاد از سوی پژوهشگر کمک می

های آزمایشی و برای بررسی تأثیر نوعی مداخله بر روی یک گروه در دو اغلب در پژوهشهمبسته یا جفتی  tآزمون 
به این نحو که یک آزمودنی در دو مرحله، یک مرحله قبل از ظهور متغیر مستقل و یک شود. استفاده میزمان متفاوت 

 شوند. گیری میمرحله بعد از متغیر مستقل اندازه

طرفه برای آزمون تفاوت یا تحلیل واریانس یک Fآزمون برای بیش از دو گروه:  همقایس های پارامتریج( آزمون

دو نمونه  tیافته آزمون رود. این آزمون تعمیمکار میگروه و بیشتر( به9میانگین یک متغیر در بین بیش از دو گروه )
، واریانس کل جامعه Fدر آزمون  است. tتر از آزمون قوارگی چند جامعه راحتها و هممقایسه میانگینمستقل است. 

در جدول شود. ( نیز گفته میANOVAهمین دلیل به آن آزمون آنالیز واریانس )شود، که بهبه عوامل اولیه آن تجزیه می
در صورت وجود تفاوت شود. ها میداری شرایط تفاوت بین میانگینو سطح معنی Fخروجی پایانی بر اساس آماره 

تفاده های تعقیبی استوان از انواع آزمونها میها یا نابرابری واریانسها با فرض برابری واریانسندار بین میانگیمعنی
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، «شفه»، «سیداک»، «بونفرونی»، «LSDآزمون فیشر »توان به ها میهای با فرض برابری واریانسآزمون ازجملهکرد. 
 ،«تی. سه دانت»، «تی.دو تمهنه»توان به ها میانسهای با فرض عدم برابری واریآزمون ازجملهو « دانکن»، «توکی»
 اشاره کرد.« سی. دانت»و « هوتل-جیمز»

توان به آزمون تحلیل واریانس یا کوواریانس تک متغیره اشاره کرد که به آزمون های پارامتری مقایسه میاز دیگر آزمون
ANOVA  فاکتوریل یاUNIANOVA  وUNIANCOVA آزمون تحلیل واریانس یافته میممعروف است. این آزمون تع

ود شها، آن است که در آن، از چند متغیر مستقل استفاده میدلیل اطالق نام فاکتوریل به این آزمونباشد. طرفه مییک
وواریانس آزمون دیگر تحلیل واریانس و کتا مشخص شود که کدام متغیر مستقل بیشترین اثر را بر متغیر وابسته دارد. 

-های گروهاختالف اثرات متغیرهای عامل بر میانگیندنبال است که به MANCOVAیا  MANOVAا چندمتغیره ی

 های متفاوت از یک توزیع مشترک متغیرهای وابسته خواهد بود. بندی

ای نمونهتک»، «ای یا نسبتدوجمله»های شامل انواع آزمونبرای یک گروه: ای مقایسههای ناپارامتری د( آزمون

« اینمونهاسمیرنف تک-آزمون کولموگروف»و « بعدی، تک متغیره یا نکوئی برازشیک اسکوئرآزمون کای»، «دورها
هایی اشاره دارد که دووجهی یا دو ارزشی هستند یعنی دو مقوله یا طبقه برای مقایسه ای به فرضیهآزمون دوجملهاست. 

تواند در طبقه دیگر باشد. ه قرار گیرد، دیگر نمیوجود دارد و اگر موردی مانند فردی با جنسیت خاص در یک طبق
ایسه توان به مقگیرد. برای نمونه میها یا طبقات و در مواردی با یک نسبت صورت میدر مواردی مقایسه بین مقوله

در دانشگاه و  شدهپذیرفتهکننده در یک انتخابات، مقایسه نسبت دختر به پسر کننده و غیرشرکتنسبت افراد شرکت
ند. کبا نسبت مفروض کمک می شدهمشاهدهبه تشخیص تفاوت نسبت  ایدوجملهمثال آن اشاره کرد. در عمل آزمون ا

ا فرض نسبت پاسخگویان ب»و نسبت مفروض به « شدهمشاهدهنسبت پاسخگویان در هر طبقه »به  شدهمشاهدهنسبت 
مان نسبتی از پاسخگویان است که با توجه به ه درواقعاشاره دارد. نسبت مفروض « احتمال وجود آنها در هر طبقه

باید در میان پاسخگویان وجود داشته باشد. گاهی پژوهشگر این نسبت را فرضیه پژوهش، فرض شده این نسبت 
ند. کصورت تفاوتی و بدون برتری هیچ نسبتی مطرح میگیرد و فرضیه را بهدر نظر می 51/1صورت برابر و معادل به

شود. با این کار در نظر گرفته می 61/1کردن نسبت مفروض باشد، حداقل نسبت مفروض برابر اگر بنا به مشخص 
در طبقه دیگر قرار دارند. سپس نسبت  41/1و  موردنظراز نمونه پژوهش در طبقه  61/1شود که نسبت فرض می

اجرای این آزمون، مقدار شود. پس از اجرا می موردنظر( را در کادر مربوطه نوشته و آزمون 61/1مفروض )مثالً 
با توزیع مفروض متفاوت است یا برعکس، مقدار  شدهمشاهدهدهد که توزیع نشان می 15/1از  ترکوچکداری معنی
توزیع آنها برابر شده تفاوتی با توزیع مفروض ندارد و دهد و توزیع مشاهدهرا نشان می 15/1تر از داری بزرگمعنی

ت ها در راستای فرضیه است. یعنی آیا نسبری باید تعیین شود که آیا تفاوت نسبتدااست. در صورت تأیید معنی



  

 

 

 هاوتحلیل یافتهمبانی تجزیه 115

شده با نسبت مفروض، این مهم را شده است. مقایسه نسبت مشاهدهاز نسبت مشاهده ترکوچکتر یا مفروض بزرگ
 ت. اس 91-8شرح جدول دارای پنج ستون اصلی به SPSSافزار کند. جدول خروجی نرمپذیر میامکان

 SPSS ای در . تفسیر جدول آزمون دوجمله71-3جدول 
 توضیح هاستون ردیف

  شود. دو و مجموع اشاره می گروه یک، گروهبه دو گروه با عناوین های مستقل عنوان متغیر و در ردیف کلی متغیرعنوان  7

 شود.مورد مقایسه در دو ردیف اشاره می دوطبقه عنوانبه گروه )طبقه(  2
9 N دهد و در ردیف پایانی، مجموع فراوانی جامعه مورد بررسی است. فراوانی هر گروه یا طبقه را نشان می 
4 Observed Prop. شود. شده هر طبقه از کل فراوانی با مقیاس یک گزارش مینسبت مشاهده 
5 Test Prop.  61/1مقدار آزمون فرض شده مانند  
6 Asymp. Sig. شود. دار شناخته میدار و باالتر از آن غیرمعنیرا معنی 15/1کمتر از داری که سطح معنی 

ای دورها برای آزمون دو مقدار از یک نمونه و بررسی توالی یا تصادفی بودن آن استفاده نمونهاز آزمون تک     
« افت کتاببخانه برای دریبررسی تصادفی بودن مراجعه دانشجویان دختر و پسر به کتا»توان به شود. برای نمونه میمی

 تعداد، میانگین، ازنظرمربوط به تک متغیر  یتوصیف اشاره کرد. در دو جدول پایان خروجی آن در یک بخش آمار
دورها است که با میزان معرفی شده در  شود. جدول پایانی شامل  آزمونانحراف استاندارد و کمینه و بیشینه اشاره می

دار بود، تفاوت معنی 15/1داری کمتر از شود که اگر مقدار در سطح معنیتیجه تفسیر میداری، نو سطح معنی zردیف 
 توان در رابطه با تصادفی یا غیرتصادفی بودن رویداد مورد بررسی نظر داد. خواهد شد و می

ف اسمیرن-موگروفای، همراه با آزمون کولمتغیره با مقیاس رتبهبعدی یا تکتک (2Xاسکوئر )همچنین آزمون کای     
های مورد شده با فراوانیهای مشاهدهبرازش معروف است. هدف آن مقایسه فراوانیای به آزمون نکوئینمونهتک

مانند مقیاس  ای، ابعاد متغیربا توجه به بررسی مقیاس رتبههای باقیمانده است. ویژه از طریق مقادیر و فراوانیانتظار، به
توان فراوانی مورد انتظار را به دو می SPSSافزار در نرمزیاد تا خیلی کم باشد. از خیلی تواند پنج ارزشیلیکرت می

که  «حالت نابرابر»و یا  افزار فراوانی هر طبقه را در نظر بگیردکه خود نرم« حالت برابر»حالت مشخص کرد. ابتدا 
دو جدول خروجی پایانی وجود  هایتدرنصورت دستی و بر اساس یک مبانی نظری آن را وارد کند. پژوهشگر به

ویان از پاسخگ آمدهدستبهیا فراوانی  شدهمشاهدهفراوانی » ازنظرخواهد داشت که اولی به اطالعات توصیفی متغیر 
فراوانی مورد انتظار یا مقدار ثابت برآورد شده اغلب با تقسیم تعداد کل فراوانی بر تعداد طبقات یا »، «برای هر رتبه

-مقدار کای»پردازد. جدول دوم مربوط به آزمون آماری است که در آن می« مقدار باقیمانده برای هر رتبه» و« هارتبه

دار باشد، تفاوت معنی 15/1داری کمتر از شود. اگر سطح معنیمعرفی می« داریسطح معنی»و « آزادی درجه»، «اسکوئر
 ها را تفسیر کرد. این تفاوتتوان است و با توجه به گزارش ستون مقدار باقیمانده می
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نمونه و با تأکید بر  51ای اغلب با حجم کمتر از ای برای متغیرهای رتبهنمونهاسمیرنف تک-آزمون کولموگروف     
وضیحات است. تفسیر مانند ت« توزیع تجمعی نظری یا مورد انتظار»به تابع « شدهتوزیع تجمعی مشاهده»مقایسه تابع 

 گیرد. داری و نمره آزمون صورت میبا توجه به سطح معنی« آزمون»و « آمار توصیفی»هایی قبلی روی دو جدول ن

-یو من»های توان به آزمونهای این بخش میاز انواع آزمون: مستقل های ناپارامتری مقایسه برای دو گروهه( آزمون

یو »هستند. آزمون « های حاداکنشموزس برای و»و « ولفوویتز-دورهای والد»، «اسمیرنف-کولموگروف»، «نیوایت
ه ای باشند. برای نمونصورت رتبهای مفروض است که متغیرهای آن بهبرای دو نمونه مستقل از جامعه« نیوایت-من
 SPSSافزار در خروجی آزمون مربوطه در نرمتوان به مقایسه میزان رتبه کنکور در دو گروه مردان و زنان اشاره کرد. می

شود. در جدول توصیفی چهارستونه، معرفی می« Test Statisticsآمار آزمون یا »و « Ranksها یا رتبه»نی دو جدول پایا
ع های هر طبقه و مجموشود. ستون دوم به معرفی فراوانیها شاره میمتغیر و طبقات و مجموع در ردیف عنوانبهابتدا 

 Zو نمره  داریکند و تفسیرهای بر اساس سطح معنیفی میهر طبقه را معر« رتبه میانگین»پردازد و ستون سوم آن می
ها برای هر طبقه اشاره دارد. در جدول پایانی شود. ستون چهارم به مجموع رتبهدر جدول بعدی با این ستون کامل می

 داری معرفی خواهد شد. و سطح معنی zدوم نمره 
ای در دو نمونه مستقل و یا قوارگی متغیرهای رتبهای به ارزیابی هماسمیرنف دونمونه-آزمون کولموگروف     

مقایسه « شکل و موقعیت»در این آزمون توابع توزیع تجمعی یک متغیر در بین دو گروه بر اساس پردازد. غیرمستقل می
و اشاره کرد. د« بررسی تفاوت رضایت از سبک رهبری در بین کارکنان مرد و زن»توان به شود. برای نمونه میمی

اختصاص دارد. در جدول آمار « آمار آزمون»و دوم به « فراوانی»نخست به  SPSSافزار ل خروجی پایانی نرمجدو
 گیرد. داری، تفسیر صورت میو سطح معنی Zآزمون بر اساس میزان 

مثال اپراکندگی، چولگی، میانه و  ازنظربرای اطالع از میزان توزیع یکسان دو نمونه )ولفوویتز -آزمون دورهای والد
باشد، تفاوتی  15/1دار و اگر هر دو باالتر از باشد، تفاوت معنی 15/1داری دو گروه کمتر از آن( است. اگر سطح معنی

ین آزمون گیری خاصی داشت. اتوان نتیجهو جمعیت یکسان است. اگر یکی کمتر و یکی بیشتر باشد، نمی وجود ندارد
 شود. زیاد استفاده نمیازحد به تعداد دورها دلیل حساسیت بیشبه

. مفهوم شودهای حاد نیز برای مقایسه یک متغیر با توزیع غیرنرمال در دو گروه استفاده میآزمون موزس برای واکنش
 ها است. ازحد باال و پائین در توزیع دادههای بیشهای حاد به معنی وجود نمرهواکنش

ت عالم»، «نمارمک»توان به سه آزمون ها میاین آزمون ازجملهبسته: های ناپارامتری برای مقایسه دو گروه واو( آزمون

های اسمی دوجوابی در دو نمونه وابسته و سنجش دادهنمار برای اشاره کرد. آزمون مک« کاکسونویل»و « یا نشانه
ان به توی نمونه میاست. برا اجراشدهتفاوت قبل از اجرا و بعد از اجرا با هدف کلی سنجش میزان اثر عامل یا برنامه 
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اشاره  ها قبل و بعد از نمایش فیلمبا بررسی دیدگاه« بررسی نقش نمایش فیلم آموزشی در تشویق مردم به اهداء عضو»
قبل از اجرا و بعد  نتایجبه معرفی  2×2شود که جدول و آمار آزمون دیده می 2×2دو جدول  SPSSدر خروجی کرد. 

های قبل و بعد از اجرا طور عدم تفاوت دو گروه در زمانروه قبل و بعد از اجرا و همیناز اجرا با تأکید بر تفاوت دو گ
-پردازد. اگر سطح معنیداری میاسکوئر و سطح معنیتأکید دارد. جدول آمار آزمون نیز به معرفی فراوانی، مقدار کای

توان تفسیر می 2×2توان با توجه به جدول داری میبعد از معنیاست.  دارمعنیباشد، اختالف  15/1از  ترکوچکداری 
 ها چگونه بوده است. کرد که وضعیت این تفاوت

 یگیراندازهقابلشده های اعمالهای عادی یا روشآزمون عالمت یا نشانه برای ارزشیابی متغیرهایی است که با روش
 های جفت ماننداز نمونهاین روش در د. شومقادیر عددی از عالمت مثبت و منفی استفاده می جاینباشد. برای آن به

کمتر و »یا « مثبت و منفی»و بر اساس جهت  اندازهبهو امثال آن بدون توجه « های فرد و زوجخانه»، «زن و شوهر»
 برعکسر و اگ« منفی»تر از مقادیر متغیر دوم باشد، تفاوت بررسی خواهند شد. اگر مقادیر متغیر اول بزرگ« بیشتر

وجود « پیوند»و اگر هر دو برابر باشند، یعنی مقادیر مثبت و منفی با یکدیگر برابر و وضعیت « مثبت» باشد، تفاوت
ها به وجود دارد که در جدول فراوانی« آمار آزمون»و سپس « هافراوانی»دو جدول ابتدا  SPSSدارد. در خروجی 

داری و سطح معنی Zدر جدول آمار آزمون، مقدار  پردازد.و مجموع آنها می« منفی، مثبت و پیوند»فراوانی سه وضعیت 
 توان بر اساس جدول فراوانی تفسیر کرد. دار بودن، کیفیت تفاوت را میشود. در صورت معنیگزارش می
مناسب  دار ورود. آزمونی عالمتکار میای بهکاکسون برای ارزیابی همانندی دو نمونه وابسته با مقیاس رتبهآزمون ویل

 های قبل از اجرا و بعد از اجرا )یک نمونه در دو موقعیت مختلف( و یا دو نمونه از یک جامعه است. اینحبرای طر
میزان رضایت هواداران یک  بررسیتوان به دهد. برای نمونه میها را نشان میآزمون اندازه و جهت تفاوت میان رتبه

 د. اشاره کر« باشگاه در دو زمان قبل و بعد از تغییر مدیریت

و  «میانه»توان از دو آزمون برای این رویکرد می: مستقل های ناپارامتری برای مقایسه بیش از دو گروهز( آزمون

ل برای مقایسه دو یا چند گروه مستقآزمون میانه،  اختصاربهمود و -استفاده کرد. آزمون وستنبرگ« کروسکال والیس»
ها هشود. مقیاس آن حداقل ترتیبی و بین دادهای یکسان انتخاب میتوزیعیا وابسته از میان دو یا چند جامعه مستقل با 

بررسی مقایسه میزان رضایت ورزشکاران سه رشته »توان به وجود داشته باشد. برای نمونه می« رتبههم»نباید مورد 
و « هافراوانی»شامل  SPSSاشاره کرد. دو جدول نهایی خروجی « های مربوط به آنهااز عملکرد فدراسیونورزشی 

تعداد »پردازد. جدول آمار آزمون نیز تر و بیشتر از میانه در هر گروه میوجود دارد که اولی به مقدار کم« آمار آزمون»
دهد. برای تفسیر نتایج آزمون میانه، عالوه را نشان می« داریسطح معنی»و « کائسکوئرمقدار »، «میانه جامعه»، «جامعه
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، نتایج آزمون را بهتر درک کرده و موردنظرتوان با ترسیم جدول توزیع فراوانی از متغیرهای می مورداشارهبر موارد 
  تفسیر بهتری از آن ارائه داد.

قط های بیش از دو نمونه است. این آزمون فوالیس نیز برای مقیاس حداقل ترتیبی و مقایسه میانگین-آزمون کروسکال
 کند. ها اشاره نمیبودن گروه ترکوچکتر یا کند و به بزرگوجود یا عدم وجود تفاوت را گزارش می

انس واریفریدمن یا تحلیل»، «کوکران»سه آزمون های ناپارامتری برای مقایسه بیش از دو گره وابسته: و( آزمون

رود. یم کارها و سطح سنجش خاصی بهوجود دارد که هر یک برای مقیاس« های دبلیو کندالرتبه»و « ایرتبه دوطرفه
این  در رود.کار میبه گروهبیش از دو ها در ها یا نسبتبررسی تفاوت فراوانیمقیاس اسمی و آزمون کوکران برای 

باشد. آزمون فریدمن برای مقایسه بیش از دو « شکست و پیروزی»یا « خیر و بله»مانند  دوتاییها باید آزمون پاسخ
نوان یک عشده آزمون فریدمن است که بههای دبلیو کندال، شکل نرمالتبهای است. آزمون رگروه با سطح سنجش رتبه

نوان یک عپردازد. در این آزمون، هر پاسخگو بهها در بین پاسخگویان میضریب توافق به سنجش میزان توافق رتبه
غیرها، برای هر یک از این متعنوان یک متغیر تلقی شده و در ادامه دهنده و هر گویه یا سؤال نیز بهکننده یا رتبهقضاوت

ا را بررسی هها در بین متغیرها، تفاوت این میانگینشود. این آزمون با مقایسه میانگین رتبهها محاسبه میمیانگین رتبه
                 کند. می

               
 هاهای آماری در پژوهش. اشتباهات رایج استفاده از روش3-7

شده است. از سوی دیگر یکی از محورهای ها اشارهبه وجود اشتباهات آماری در پژوهشهای مختلفی در پژوهش
همین شود. بههای آماری مربوط میها به مشکالت گزارشها و پایاناصلی در رد مقاالت یا ایرادات مربوط به رساله

 شود. معرفی می 97-8ترین موارد مشترک در اشتباهات رایج در جدول منظور مهم
 ها  ترین اشتباهات رایج آماری در پژوهش. مهم70-3دول ج

 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 بهخطاها باشند تا زحمات آن گونهاینژوهشگران باید با استفاده از مشاوره متخصصان، مراقب پ     
از  های بیشهای آماری است. اغلب حتی برای آزمونفرض اساسی بسیاری از آزمونها پیشبودن توزیع دادهطبیعی
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در هنگام وجود دو و این درحالی است که این آزمون شود استفاده می z»7کولموگروف 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

 یافته است. فرضیابی 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 2تخمین 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 غربالگرماندهیق بررسی پراکندگی باقیاز طر زمانهمتوانند هایی هستند که میفرضپیش« هاداده

فاصله زیادی از  9ریزهاولیه با استفاده از رگرسیون ارزیابی شوند. اگر همه فرضیات تائید شوند شکل نمودار سنگ
های راند. طبیعی بودن توزیع متغیمستطیل 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
و  4چولگی توان با استفاده ازارزیابی طبیعی بودن توزیع چند متغیره وجود دارد. طبیعی بودن توزیع چند متغیره را می

معادله  سازیمدل( شش دستورالعمل برای استفاده از 2171. پیترز )( بررسی کرد7385چندمتغیره ماردیا ) 5کشیدگی
 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 
 (مشخصه )تمایز تجربی و نظری 
 )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

      

 کیفی های وتحلیل داده. تجزیه3-3
 (. 7981شوند )ساعی، تحلیل می 92-8شرح جدول به« توصیفی، تبیینی و تفسیری»ها در تحلیل کیفی در انواع داده

                                                           

1. Kolmogorov-Smirnov Z  
2. Maximum likelihood  
3. Scatterplot  
4. Skewness   
5. Kurtosis    
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 های کیفی . انواع تحلیل داده72-3جدول 
 توضیح انواع ردیف

 جتماعیهای اای 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 دادهر از متن، پژوهشمنظو     
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 د. زمینه میشواست 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

جمله  ر یکتر تفسیر کرد. این مفهوم به معنای فهم یک کلمه در درون ساختامتن 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  99-8ها به سه اقدام اساسی به شرح جدول افی خود تفسیر کند. تحلیل کیفی دادهتحلیل و در ادامه با ذهن اکتش
 دارد.

 ها. اقدامات الزم برای تحلیل کیفی داده77-3جدول 
 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 ر گام مدیریت دادهها، دهای 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 ی کیفی با نمایش یافتههااغلب 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 « یدارشناسیپد»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، مداخلهشرایط علی، زمینه محوری و تعیین
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« نگاریممرد»و در « توصیف متنی ساختاری»بر « پدیدارشناسی»، در روش «پردازی برای توسعه الگوها و معانینظریه»
یک »ر ب« بیوگرافی»ارائه در روش « بازنمایی»ر مرحله تأکید خواهد شد. همچنین د« 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

ها آوری دادهموازات جمعها بهوتحلیل دادههای کیفی، تجزیهدر اغلب پژوهش: هادهی دادههای سازمانروش. 3-3-0

های میدانی، یادداشت»سازی تمام مواد اولیه ازجمله ها شامل آمادهسازی دادهشود. آمادهو طراحی پژوهش انجام می
ند ها مشابه فرایاست. مراحل اولیه تحلیل داده« لکترونیکیهای اهای مصاحبه، اسناد کلیدی و انواع پوشهرونوشت

طور ضمنی پژوهشگر شوند، بهدهی میای خاص سازمانها به شیوهدهی و یک اقدام تفسیری است. وقتی دادهسازمان
وعات موضها، تفسیر دهی دادهها توجه نموده و بقیه را نادیده بگیرد. سازمانکنند تا به برخی مقایسهرا تشویق می

ها اثر خواهد گذاشت. دهی بر تحلیل دادهدهند. باید توجه داشت که روش سازمانبرجسته را تحت تأثیر قرار می
دهی دهی شوند که بیشترین معنی را داشته باشند. البته هیچ راه مطلقی برای سازمانها باید طوری سازمانبنابراین داده

استفاده  94-8هایی به شرح جدول ها از روشدهی دادهت تسهیل در سازمانتوان به جهها وجود ندارد ولی میداده
 کرد.

 های کیفیدهی دادههای سازمان. انواع روش70-3جدول 
 توضیح انواع ردیف

 هترتیب زمانی با خط سیر تحلیل داده و نشانگر نحودهی 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
 نندگان کهای هر یک از شرکتآوری 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 ساختن خود در کل دادهور ها به غوطهآوری دادهجمع

های ایجادشده با دیگران صحبت کنند. این کار به پژوهشگر در توجه به انواع تفسیرها و های خود و یافتهمورد داده
« هاثبت بازتاب»، «هاروی دادهتمرکز »ها، ور شدن پژوهشگر در دادهکند. هدف از غوطهها کمک میمعنادهی به یافته

 است.  « پرهیز از قضاوت احتمالی»و 

های کیفی بستگی به هدف و ها در پژوهششیوه تحلیل داده: دهی شدههای سازمانوتحلیل داده. تجزیه3-3-2

موضوع پژوهش دارد. باید توجه داشت که بهترین روش تحلیل برای یک شخص لزوماً بهترین روش برای شخص 
« هاآوری دادهبودن مشاهده و مصاحبه برای جمع زمانهم»یا « هاآوری دادهنوع جمع»ر نخواهد بود. چون بر اساس دیگ



 

 

 101 مرجع پژوهش

مین منظور در هتغییر است. بههای تحلیل برای شرایط مختلف قابلهای متفاوتی نیاز است؛ بنابراین روشبه تحلیل
با مالحظات تحلیل داده در هر روش کیفی آشنا  شد.  توانهای کیفی میبخش سوم کتاب و معرفی انواع روش

های داده« دقیق، مناسب و متقاعدکننده»شده در روش کیفی، ثبت آوریهای جمعترین اقدام برای تحلیل دادهمهم
آوری های جمعهایی برای ثبت و نگارش دادهشیوه 95-8ها برای تحلیل است. در جدول شده یا یافتهآوریجمع

 شود. می پیشنهاد
 شده در روش کیفی آوریهای جمعهای ثبت داده. انواع شیوه71-3جدول 

 توضیح انواع ردیف
 ه شدبا یک نظریه اثبات بندیها یا موضوعات اصلی یا طبقهترین تمدهی بر اساس برجستهسازمان ها یا موضوعاتتم 7
 غییر فرهنگی یا داستان شخص یا گروهی خاص در طول زمانروایت توسعه یک فرایند خاص و ت ترتیب زمانی/ داستانی  2
 تر دو یا چند داستان مختلف با همپوشانی یا در طول هم برای ترسیم یک داستان بزرگ تنیدهروایت درهم 9
 شروع با یک تناقض، ابهام یا معما و تالش برای پاسخ با تأکید بر عاملی آشکار یا امور  معمول  توضیح معما 4
 شناسی، مهیج بودن و امثال آن جداسازی تحلیل و اطالعات نظری از داستان به دالیل زیبایی تن جداشدهم 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. آوری و تحلیل دادههای رایج در جمعدر ادامه برخی از روش     
های خام در یک چارچوب های کیفی به معنی تنظیم دادهکدگذاری دادهها به روش کدگذاری: . تحلیل داده3-3-2-0

، 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 گروهابهام باشد. کدگذاری داده

حقیق یابد اما برای سؤاالت باز )تهای محدودشده اختصاص می(، کدها به گزینهکمّیاست. برای سؤاالت بسته )بیشتر 
اختصاص خواهد  96-8آوری یا تحلیل داده به شرح جدول شده در حین جمعکیفی( کدها به موضوعات شناسایی

 یافت. 
 های کیفی(. فرآیند کدگذاری برای سؤاالت باز )داده76-3جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 های یکسان یا نزدیک ازنظر معنی بر اساس هدف پژوهش سازی پاسخفهرست بندی و یکپارچه محوربندی موضوع 7
  اختصاص یک کد یا عدد به هر فهرست بندی با عددطبقه 2
 های کیفی و در صورت نیاز افزایش کدهامرور کدهای اولیه داده گذاری محوریکد 9
 یا علت   دهی بر اساس زمان، اولویت یا تشخیص رابطه، تفاوتازنظر پوشش سؤاالت پژوهش و سازمان ارزیابی کدگذاری 4
 های احتمالی ا یا مخالفتمنظور تحلیل مفهوم کلی به کمک تأییدههای 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( 61ها = قابلیت اطمینان )باالتر از ها( /  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
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ستفاده قرار داد. ازجمله ها مورداگذاری و باال بردن صحت و اعتبار دادهتوان 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 داده3-3-2-2 

عات مرتبط با سؤاالت در های مصاحبه به متن باید موضوهای 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  91-8ها به شرح جدول داده« یادداشت، کدگذاری، تعیین موضوعات و ارزیابی»باشد. این کار با « با گروه
 شود. می

 های مصاحبهحل تحلیل داده. مرا77-3جدول 
 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 روشایایی دادهگزارش روایی و پ

 « آوری داده از یک پدیدهچند ابزار برای جمع

عنوان عامل اصلی بر اساس در آن پژوهشگر بهبرداری: های حاصل از مشاهده و یادداشت. تحلیل داده3-3-2-7

دهی شود. تحلیل شامل همان کدگذاری و سازمانو اهداف مطالعه، هدایت و راهنمایی میشده آوریهای جمعداده
منظور مشاهده و درک محتوای کلی و امکان ها بر روی میز بهتواند با استقرار یادداشتها است. این فرآیند میداده

 شود. انجام می 98-8طی فرآیندی به شرح  هاها باشد. این تحلیلهای موجود برای ارائه تحلیل دادهشناخت کلی از داده
 

 برداریهای حاصل از مشاهده و یادداشت. فرآیند تحلیل داده73-3جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 بر اساس اهداف پژوهش، مسائل و موضوعات موردبررسی از مشاهدات  تعیین موضوع 7
 انی فیزیکی(ثبت کالمی و نمادی مشاهدات )اسکن دیداری و بایگ 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 برای شناسایی روند معنادار، الگوها، گروههای پازل مانند تحلیل کلی از یافته تحلیل داده 6

وند. در تفسیر شارائه می« نتایج»های پژوهش در قالب در این گام تفسیر یافته: ها در روش کیفی. تفسیر یافته3-3-7 

توجه « با مبانی نظری هاها و چگونگی پیوند آنمحورهای مهم یافته»ها و برای رسیدن به نتایج مشخص باید به یافته
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نقد »، «حل یک مشکل»برای « ها با نظریه یا ایجاد آنچگونگی ارتباط یافته« »نتایج»نمایش ادعاها و « هایافته»داشت. 
ه است. اشاره ب« ارائه یک کاربرد عملی»یا « ایجاد یک نظریه جدید»، «تقویت یک نظریه نوپا»، «یک مکتب فکری

فی حاصل از پژوهش کی« نتایج»هایی برای پژوهش در آینده کمک کند. به ایجاد ایده« هاهتفسیر یافت»ها در محدودیت
 باشند.            93-8به شرح جدول « ها، تولید نظریه و ارائه مدلها، شناسایی تمبندی دادهطبقه»های توانند به شکلمی

 های پژوهش کیفیگیری مبتنی بر یافتههای حاصل از نتیجه. انواع شکل79-3جدول 
 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 گزارهمجموعه 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 جمعتحلیل عام و پاسخگو به گزاره

 محتوا و زمینه موردبررسی 
ارائه تفسیری متفاوت و شفاف از موضوع موردمطالعه و گاهی 

 سفر به فراسوی متن

، «هاتقلیل داده»ای و متناوب سه فعالیت زنجیره تحلیل در برگیرنده: های کیفی. مالحظات تحلیل و تفسیر داده3-3-0

است. این فرایند از شروع پژوهش تا اتمام آن ادامه دارد. مدیریت ذخیره  «ترسیم و تصدیق نتایج»و « هانمایش داده»
 . 7(7334تأکید دارد )دنزین و لینکلن،  41-8ها با رویکردهای مورداشاره، بر پنج کارکرد به شرح جدول داده

 ها در پژوهش کیفی. انواع کارکردهای حاصل از مدیریت ذخیره داده01-3جدول 
 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
 ها و اختصاص کد به هر مدرک با ارائه فهرستی از این کدها بندی دادهامکان طبقه بردارینمایه 9
 سازی تمامی مدارک ازنظر مفهومی هامکان خالص سازیمفهوم 4
 امکان اختصاص شماره به مدارک گذاریشماره 5

ها از ابتدای پژوهش آغاز و طی مراحلی بندی و ذخیره آنبا طبقه زمانهمها در پژوهش کیفی، مرحله تحلیل داده     
 شود. انجام می 47-8مشخص به شرح جدول 

 در پژوهش کیفی. مراحل انجام تحلیل داده 00-3جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 ها و راهنماهای نظری بر اساس طرح پژوهش گیری اولیه در خصوص سؤاالت، چارچوبتصمیم تحلیل با طرح پژوهش 7
 دهنده مفروضات اولیه برای ادامه مشاهدات به پژوهشگر )تحلیل متغیر(در طول پژوهش و ارائه هاتحلیل موقت داده 2
 انجام آن در هر مرحله از پژوهش هاهتحلیل مجدد داد 9
 هابندی نهایی از تحلیلجمع تحلیل نهایی 4

                                                           
1.  Denzin & Lincoln 
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، «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 شده نیست؛ در این موارد پژوهشگر از جایگزینهای کیفی با چارچوب نظری از پیش تعیینتحلیل برخی پژوهش
تدوین الگوی »، «دادها ترسیم نقشه راه از»، «ایهای نظریه زمینهاستفاده از مدل»رچوب نظری همچون برای چا

ند )دنزین و کاستفاده می« مراتبیای از روابط غیرسلسلهتدوین زنجیره»یا « سازیمدل»، «ای از رویدادهاکنندهبینیپیش
  (. 7334لینکلن، 

ستگی، تفسیر خ»اشتباهات در فرایند تحلیل پژوهشگر اغلب ناشی از : کیفی . ارزیابی کیفیت نتایج پژوهش3-3-1

است؛ بنابراین پژوهشگر باید کیفیت فرایند تحلیل را از طریق تأیید صحت و اعتبار در کل « اشتباه و تعصب شخصی
د دارد و جودر پژوهش کیفی معیارهای مشخصی و« روایی، پایایی و عینیت»برای تعیین فرایند پژوهش حفظ کند. 

ر این کنند. ددر این روش استفاده می« روایی و پایایی»جای به« قابلیت اعتماد»برخی کارشناسان در مواردی از مفهوم 
 شناسایی کرد.    42-8  به شرح جدولتوان در چهارمحور یا کیفیت پژوهش را می« قابلیت اعتماد»رویکرد 

 وهش تحلیل محتوای کیفیهای ارزیابی کیفیت پژ. انواع روش02-3جدول 
 توضیح انواع ردیف

 جستجوی معنا از طریق توجه به عوامل عدم قطعیت و عوامل پدیدار شونده برای ایجاد طرحی از تغییرات  قابلیت اعتبار 7
 های یک پژوهش به محیطی دیگر تأکید بر ثبات و پایداری و میزان تعمیم یافته قابلیت اعتماد 2
 های موجودهای دیگر با تشریح دقیق و مشابهتیزان قابل کاربرد بودن نتایج برای گروهم 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

عمیق و موضوعی خاص و نشان  در پژوهش کیفی، واقعیت قطعی وجود ندارد و پژوهشگران بیشتر به شناخت     
ها از متن خاصی پدیدار های کیفی دادهدر اغلب پژوهش کهییازآنجاپردازند. جای تعمیم دادن میدادن ابعاد مختلف به

 شود. اشاره می 49-8هایی به شرح جدول همچنین در روش کیفی به انواع پایاییتعمیم هستند. شوند؛ اغلب غیرقابلمی
 اع پایایی در پژوهش کیفی . انو07-3جدول 

 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
  زمانهمطور افزایی مشاهدات رخدادها بهپذیری یا هممقایسه زمانهم 9

-اشت که هیچ پاسخی به این پرسش وجود ندارد که چه معیاری یک پژوهش کیفی را مناسب میباید توجه د      

 مرور کرد. 44-8شرح جدول توان هشت معیار را بهسازد. اما می



 

 

 106 مرجع پژوهش

 . انواع معیارهای ارزیابی یک پژوهش کیفی 00-3جدول 
 توضیح انواع ردیف

 ودن موقع، مهم و جالب بجا، بهمرتبط، به 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 خص ازلحاظ نظری، عملی، اکتشافی و روشبرخورداری از چارچوبی مش 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، تعمیمخاطرهشناسی، نمایش پژوهش باید از طریق زیبایی 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 اف اعالمهایش با اهدمطالعه به آنچه مدعی آن است، دست یابد، رویه 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 میی کیفی، شفافیت روشهاترین ابزار ارزیابی پژوهشمهم     
ش بیان کامل رو»، «مستندسازی دقیق مراحل مختلف پژوهش»، «شده در میدانهای برداشتثبت دقیق تمام داده»چون 

   (.7334)دنزین و لینکلن، استفاده کرد « هاممیزی و بازبینی مستمر داده»و « انجام پژوهش
 
      7روش مقایسه دائمیها به تحلیل داده. 3-9

شده در یک آوریهای قبلی جمعشده کیفی با دادهآوریروش مقایسه مداوم فرایندی است که در آن هر داده تازه جمع
شود. اگرچه این روش تحلیل داده با روش پژوهش گراندد تئوری ظهور کرد، اما در یا 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« مصاحبه، صوت یا تصویر»محتواهای 
شده ها و کدهای تعیینها را با افزایش تعداد کدها شناسایی کرد. اگر مضمون با دادهها و مقولهها باید مضمونکار با داده

گیرد. در کدگذاری ها قرار ها تناسب نداشت، باید یک کد جدید ایجاد کرد تا آن مضمون در تحلیل دادهبر اساس آن
 (. 2179وجود دارد )فرام،  45-8جدول  حبه روش کیفی سه روش اصلی به شر

 
 

                                                           
1.  Constant Comparative Method 
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 . سه روش اصلی کدگذاری در پژوهش کیفی 01-3جدول 
 توضیح روش ردیف

 هامنظور تالش برای درک برخی از آنها بهسازماندهی اولیه داده باز  7
 ای ایجادشده ههم پیوستن مقولهرابط دادن و به محوری 2
 های نظری های ایجادشده و درمجموع ایجاد گزارهتوسعه یک نظریه مشخص در بیان ارتباط مقوله انتخابی 9

 (. 2179است )فرام،  46-8مبانی مهم مورد تأکید در این فرایند، توجه به چند مفهوم کلیدی به شرح جدول      
 وش مقایسه دائمی . مفاهیم پایه در کدگذاری محتوا با ر06-3جدول 

 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
ه زه است کدهند. برای نمونه بهره هوشی یک سااغلب 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 روش مقایسه دائمی یک فرایند کدگذاری داده درمجموع     
  توان در چهارگام به شرح جدولفرایند اجرای این روش را می شود.های کیفی استفاده میبندی و مقایسه دادهطبقه

 دنبال کرد.  8-41
 . فرایند اجرای روش مقایسه دائمی 07-3جدول 

 مراحل ردیف
 برای هر مقوله استفادهقابلمقایسه معیارهای  7
 ها های آنها و گزارهادغام مقوله 2
 محدود کردن موارد به یک نظریه 9
 ریهنوشتن یک نظ 4

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 میارههای دائمی، معیارها زمینه ایجاد گزمقایسه
ها ها با دیگر طبقات و گزارهسازی یا ربط آنها، ابعاد و امکان خالصهای از انواع مقولهاصطالحات موجود در دامنه

های ایجادشده و شرایط به گزاره شوند، پژوهشگر بایدها مشخص میهای نظری آنها و گزارهکه مقولهکند. همچنانمی
 ها نیز توجه داشته باشد. گیری آنحاکم بر شکل
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  0(ISM) تفسیری-ساختاری سازیمدل. 3-01
 کی متغیرهایها یا مقوله میان چندگانه و پیچیده روابط الگوی طراحی برای تفسیری، روشی ساختاری سازیمدل

 گرایانههتجرب پارادایم به مربوط قیدوبندهای الگو این در. است با رویکرد کیفی و تفسیری یا اکتشافی پدیده
 آن از تردهپیچی بسیار انسانی و اجتماعی هایپدیده که است آن دیدگاه این زیربنایی منطق. ندارد وجود( گراییاثبات)

 یچیدهپ روابط مطالعه ایبر این روش بنابراین. پرداخت آنها به بتوان آماری و علمی هایروش از استفاده با که هستند
 هم روش این از حاصل الگوهای. است مناسب بسیار مدیریتی و اجتماعی هایپدیده زیربنایی هایمقوله چندگانه و

 نشان را متغیرها وابستگی و قدرت میزان هم و کندمی بندیسطح را عناصر هم کند،می مشخص را عناصر روابط
-ذنفو قدرت نمایش برای مقادیر از هم کندمی ترسیم را ذهنی الگوهای هم زیرا دارد آمیخته ماهیتی روش دهد. اینمی

 عیینت خبرگان انتخاب هایروش براساس تفسیری ساختاری مدل نمونه حجم. کندمی استفاده متغیرها وابستگی
 لولهگ روش هدفمند، گیرینمونه مانند هاییروش از استفاده با و دهندمی تشکیل خبرگان را روش این جامعه. شودمی

 شناساییبه  یریتفس پارادایم براساس ساختار تحلیل نوع اینشود. می پیدا دست آنها به خبرگان پنل تشکیل یا برفی
 به بتداا یتفسیر ساختاری مدل طراحیپردازد. برای می پیچیده و چندوجهی پدیده یک زیربناییهای قولهم بین روابط

 بین رتباطا کنندهارائهبررسی و در قالب یک مدل  عوامل این بین روابط سپس وشود یپرداخته م مؤثر عوامل شناسایی
 العهمط مورد پدیده زیربنایی هایشاخص شناسایی از پسمراحل کار به این نحو است که  رائه خواهد شد.ااین عوامل 

ها طراحی دادهآوری جمعی برای اپرسشنامه مثابهبهو  48-8مانند جدول  موجود هایشاخص از n×n مربع ماتریس یک
 . تا()حبیبی، بیشود می

 تفسیری-ساختاری سازیمدلمربوط به  0×0. یک نمونه ماتریس 03-3جدول 
 4شاخص 9شاخص 2شاخص 7شاخص هاشاخص
     7شاخص 
     2شاخص
     9شاخص
     4شاخص

 حالت چهار از استفاده با آنها مقایسه و طالعهم هایشاخص و ابعاد از SSIM یا 2ساختاری 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 43-8است. این روش از نمادهایی به شرح جدول  هااوانیفر در «مد»مانند  ناپارامتریک

 
                                                           

1.  Interpretive Structural Modelling (ISM) 
2.  Structural Self-Interaction Matrix (SSIM) 
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 برای خودتعاملی ساختاری  مورداستفاده. نمادهای 09-3جدول 
V A X O 

 عدم وجود رابطه یهدوسورابطه  تأثیر دارد. iبر  jمتغیر  تأثیر دارد. jبر  iمتغیر 

 زادر ادامه شود. میشکل داده  ساختاری خودتعاملی ماتریسده و معرفی ش مادهایالگوی روابط علی بر اساس ن     
  7«دریافتی سماتری»ماتریسی بنام دستبه یک و صفر ارزشی دو ماتریس یک به ساختاری خودتعاملی ماتریس تبدیل

 یک عدد از V و  X عالئم جایبه خودتعاملی 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 جایبه و

 قطر و شودمی گرفته نظر در 7 و 1 روابط سازیمدل در. شوددر نظر گرفته می «9 تا 1 بین» روابط شدت ساختاری
. شود راحیط ثانویه ماتریس باید شد تبدیل یک و صفر ماتریس یک به ماتریس بعدازآنکه. گیردمی قرار 7 برابر اصلی

 منجر B و شود B به منجر A اگر که معنا این به. شود کنترل ثانویه روابط باید اطمینان برای دریافتی ماتریس یک در
 اشدب شده لحاظ مستقیم اثرات باید ثانویه روابط براساس اگر یعنی. شود C به منجر A باید صورت این در شود C به
توان یم مدلاین نوع  داد. در نشان نیز را ثانویه رابطه و شود تصحیح جدول باید باشد نیفتاده اتفاق این عمل در اما

 از فضای ریبهت درک داد و نشان خوبیرا به مختلف سطوح معیارهای ارتباط و معیارها بین تأثیرگذاری و متقابل روابط
 تأکید دارد که عناصری بر تعداد« نفوذ قدرت» 8-8موضوع خاص ایجاد کرد. در شکل در رابطه با آن  گیریتصمیم
 .تا()حبیبی، بی دهستن ام i عنصر بر اثرگذار عناصر تعداد «وابستگی میزان»گذارد و می تأثیر آنها بر امi عنصر

 
 . نمودار قدرت نفوذ وابستگی 3-3شکل 

 مجموعه و هاخروجی مجموعه باید ISM تفسیری ساختاری مدل در معیارها بندیسطح و روابط تعیین برای     
اثرپذیر از آن  معیارهای و معیار خود شامل هاشود. خروجی استخراج دریافتی ماتریس از معیار هر برای هاورودی

وجی خر موعهمج تعیین از پس هستند. آن براثرگذار  معیارهای و معیار خود شاملنیازها یا پیش ها. ورودیخواهند بود

                                                           

1.  Reachability matrix 
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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 دامها نیازپیش و دستیابی مجموعه محاسبه فرایند
 برای 51-8شرح جدول به روش دو به شود استفاده تفسیری-ساختاری سازیمدل برای خبره چند دیدگاه از کرد. اگر
 شود.می استفاده خودتعاملی ماتریس به رسیدن

 اساس دیدگاه چند خبره تفسیری بر -ساختاری سازیمدلهای . روش11-3جدول 
 توضیح روش ردیف

 همفکری یکدیگر و مشورت با تکمیل ماتریس خودتعاملی ساختاری توسط خبرگان اجماع 7

  نهایی نظر عنوانبه اکثریت انتخاب نظر (مد) فراوانی 2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مبانی بحث و نتیجه گیری

9 

 وهشهای پژگیری روی یافتههدف کلی: آشنایی با مبانی بحث و نتیجه

 اهداف یادگیری
 گیریآشنایی با مفهوم بحث و نتیجه 
 های بحث روی نتایجآشنایی با روش 

 هاآشنایی با چگونگی بیان محدودیت 

 ونگی ارائه پیشنهادهاآشنایی با چگ 

 

 



 

 

 مبانی بحث و نتیجه گیری

9 

 وهشهای پژگیری روی یافتههدف کلی: آشنایی با مبانی بحث و نتیجه

 اهداف یادگیری
 گیریآشنایی با مفهوم بحث و نتیجه 
 های بحث روی نتایجآشنایی با روش 

 هاآشنایی با چگونگی بیان محدودیت 

 ونگی ارائه پیشنهادهاآشنایی با چگ 
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 مقدمه

« یریگونتیجهبحث»ها ایج یا پاسخ سؤاالت پژوهش، پژوهشگر روی آنها و رسیدن به نتوتحلیل دادهپس 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 داده وتحلیلتجزیه»صورت کلی به محتویات و نتایج حاصل از ها بهدر یافته
ای قبلی صورت هها تفسیر و مقایسه با یافتهها وجود ندارد؛ اما در قسمت بحث روی نتایج یافتهواستداللی از یافتهبحث

د بای «گیریونتیجهبحث»ها به ارائه صرف نتایج پرداخته خواهد شد اما در قسمت گیرد. 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. « ایج پژوهشنت»شده روی های انجاماز بحث« 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 میه بسیاری از افراد، تنها همین قسمتهای هر پژوهش هستند کقسمت

افراد  شود. بسیاری ازدر فصل پایانی یا پنجم ارائه می« گیریونتیجهبحث»عنوان « هاها و رسالهنامهپایان»در اغلب      
ارائه « ریگیونتیجهبحث»ها و سپس فصل وار از دیگرروی این فصل تأکید دارند زیرا در این فصل کلیاتی خالصه

سی شنامسئله، اهداف، شکاف پژوهشی، مبانی نظری و روش»شامل « خالصه پژوهش»شود. برای این منظور ابتدا می
ود ششود. این جامعیت در نگارش باعث مینوشته می« گیریونتیجهبحث»و در ادامه « هاخالصه یافته»، سپس «منتخب

گیرند.  قرار« گیریونتیجهبحث»رور این فصل در جریان سریع جزئیات پژوهش و بخش مهم آن یعنی تا خواننده با م
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 سؤباید با ارائه بیانیه سازیپرداخت. 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. 
 

 

                                                           
1.  Shona 
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 ها سازی مفاهیم پایه، مسئله و بیان یافته. عبارات آغازین برای بیان کلی و خالصه0-9جدول 
 تعبار 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

ر دشوارتر از دیگ« گیریونتیجهبحث»ویژه دانشجویان، نگارش بخش برای بسیاری از پژوهشگران جوان و به     
 ها است.قسمت

 
 چگونگی بحث کردن. 9-2

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»در الگوی مورداشاره، دو نوع مباحثه      

شود. مطرح می گیریعنوان نتیجهها بههای نمایان شده از یافتهگیرد. در مباحثه تبیینی، دلیل ظهور برخی واقعیتقرار می
-یجاد شود. در مباحثه برهانواقعیت موردنظر ا« چگونگی و چرایی»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»دوم تأکید بر ارائه  و در نوع« یا عامل واقعیت

                                                           
1. Explanation  
2. Argument   
3. Mayes 

گیرینتیجه استدالل  

 مباحثه

 تبیین
 علت برای معرفی یک واقعیت یا نتیجه بیان

 برهان
 ارائه شواهد برای معرفی یک ادعا یا نتیجه
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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 میبه توان هر یک از الگوها را درباره یک یافتهتفاهم را گسترش دهد. گاهی می

ر شود. فردی بنام علی داستفاده کرد. برای درک بیشتر این مفاهیم موارد با یک مثال ساده توضیح داده می زمانهم
انتظار فرد دیگری بنام عرفان برای یک قرار مالقات قبلی است و عرفان پس از یک ساعت هنوز در محل قرار حاضر 

ه شکل ب« تبیینی»یا « برهان آوری»صورت تواند یا بهگیری علی از تأخیر عرفان میت. حال بحث و نتیجهنشده اس
 باشد.  2-3جدول 

 آوری یا تبیینیای از بحث در شکل برهان. نمونه2-9جدول 
 بحث انواع ردیف

 خیر دارد. عرفان احتماالً قرار مالقات را فراموش کرده است؛ زیرا یک ساعت تأ 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 کنی علی این واقعیت را خاطرنشان میساعته عرفان است. در بحث به روش تبییگیری، تأخیر یکاین نتیجه

د را برای این واقعیت پیشنها« فراموش کردن عرفان»برای قرار مالقات یک ساعت دیر کرده است و علت خاصی یعنی 
با هم رابطه متقابل دارند؛ برای نمونه دود گواهی « 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(. تتأکید شد )مایس، بی« عنوان علت تأخیر اومالقات به فراموشی عرفان از قرار»شد اما در بحث تبیینی علی بر 
 توان به این شرح دنبال کرد: گیری را میمحور اصلی بحث و نتیجه درمجموع
  های خود با نتایج پژوهش مشابهتشابه و تفاوت یافتهبررسی 
 ری کند در این فصل اطالعات آوهای بیشتری را جمع، پژوهش«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.هکننده آن را توضیح و از یافتهای 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. 
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 گیریمالحظات نگارش بحث و نتیجه. 9-7
توان به دو نوع اصلی آن اشاره می 9-3وجود دارد که در شکل « گیرییجهبحث و نت»الگوهای مختلفی برای نگارش 

 کرد. 
 گیری. الگوهای اصلی در نگارش بحث و نتیجه7-9جدول 

 توضیح انواع ردیف
ها بحث شده و در انتهای آن صورت جدا از هم، به این صورت که ابتدا روی یافتهگیری بهنوشتن بحث و نتیجه ارائه جداگانه  7

 شود.گیری کلی ارائه میتیجهن
 شود. هم ارائه میگیری آنگیری با هم، به این صورت که پس از هر بحث نتیجهنوشتن بحث و نتیجه  زمانهمارائه  2

تایج داشت. یعنی ارزش ن« وتحلیل مناسبی از نتایج پژوهشتجزیه»برای انجام بحث باید . نگارش بحث: 9-7-0     

مقایسه کرد. درواقع پس از « مبانی نظری»یا « هانتایج دیگر پژوهش»شود تا بتوان آن را با  خوبی درکپژوهش به
ا نتایج ها را بو آن« قضاوت»ها و مشخص شدن نتایج پژوهش، پژوهشگر باید درباره این نتایج وتحلیل یافتهتجزیه

 4-3دول توان از سؤاالتی به شرح جحث میمقایسه یا تفسیر کند. برای نوشتن ب« 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
 د؟ ها دارنهای دیگر پژوهشهای 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 نتاین دهد یافتهکه نشانحویطور دقیق و روشن مشخص کرد؛ بهمعنای 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 های پژوهکند. 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 پژوهشهای دیگر یافته

ای هدر صورت تأیید یا تضاد با مبانی نظری خاص، دلیل احتمالی چیست. باید دقت کرد که بحث فقط روی یافته
 گیرد.  های پژوهش صورتفتهشده در فصل مربوطه باشد و هرگونه تفسیر، حدس و گمان با پشتیانی یاپژوهش 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. 5-3جمالتی به شرح جدول 
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 ها  های تأکیدی برای بحث روی نتایج یافته. عبارت1-9جدول 
 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 ...این نتایج را باید موردتوجه قرار داد وقتی 4
 کند. ها به درک روشنی از.... کمک میهاین یافت 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 نتیجه9-7-2

به دستاورد یا سهم کار پژوهشی در پیشرفت علمی اشاره کرد. بنابراین باید با  یعنی عالوه بر تفسیرهای شخصی باید
ها، ماهیت دستاوردهای پژوهش را مشخص کرد. یعنی به نتایجی اشاره کرد که دستاوردی ارائه شفاف فواید و مزیت

را  تاوردهای پژوهشنوعی در پیشرفت علمی آن حوزه نقش داشته است. باید معانی و مفاهیم دسمثبت 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 ی گزارش پژوهش وجود دارد. چنانچه مدلی ارائههاعلمی او بیشتر از سایر قسمت

که یک نظریه علمی نقد یا تنقیح شده باشد، در های اساسی مدل توضیح داده شود. درصورتیمباحث مستدل، ویژگی
(. 7931اده، زو حسن صورت صریح و مستدل نظر نهایی خود را اعالم کند )قربانیگیری 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 آنا مهمها یو بر اساس هر یک از یافته
 
 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
ارند. هر پژوهش های خاص خود را دها نیز محدودیتها 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 میودیتها رسیده است. این محدشرایطی به این یافته

گیری، کمبود منابع و پیشینه پژوهشی، سوگیری در انتخاب گروه نمونه، ناتوانی پژوهشگر در کنترل متغیرهای اندازه
دگان و هر دهنهایی نظیر امکانات کم مالی، محدودیت زمانی، عدم همکاری مسئولین و پاسخناخواسته و محدودیت
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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»شی از تواند نامحدودیت می     
ژوهشی طور مستقیم به اهداف پهایی را بیان کرد که بهباشد. فقط باید محدودیت« شده در طول فرایند پژوهششناسایی

ها حلیل دادهوتآوری یا تجزیهگام جمعمرتبط باشند یا در دستیابی به اهداف پژوهش اثرگذار باشند. برای نمونه اگر هن
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
 پذیری نتایج به دلیل ...محدودیت 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

در  های موجودمحدودیت»اعتبار پژوهش را به چالش کشید. « یت اضافی و غیرضرورطرح محدود»البته نباید با     
 منظور تکمیل پژوهشبه دیگر پژوهشگران به« انواع پیشنهادهای پژوهشی»ترین بخش برای ارائه اصلی« پژوهش

 شده است. انجام
 
 . ارائه پیشنهادها 9-1

مطالعات تکمیلی بر اساس »یا « ملی بر اساس نتایجچه اقدامات ع»در انتهای این بخش باید مشخص کرد که 
ارائه  1-3به شرح جدول « پژوهشی»و « کاربردی»توان انجام داد. این موارد در قالب پیشنهادهای می« هامحدودیت

 شوند.  می
 . انواع پیشنهادها 7-9جدول 

 توضیح  انواع ردیف
 «  حل مشکل، رفع مسئله، بهبود اوضاع موجود و امثال آن»ظور منپیشنهادهای اجرایی بر اساس نتایج و به کاربردی  7
 منظور انجام کارهای نشده یا تکمیلی  های پژوهشگر بهپیشنهادهایی برای دیگر پژوهشگران بر اساس محدودیت پژوهشی 2
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 . پیشنهادهای کاربردی9-6
 شوند. برایهم معرفی می« استه از پژوهشپیشنهادهای برخ»های پژوهش با عنوان پیشنهادهای 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 ارائه دهد. به این منظور ابتدا باید به یافت« بهبود وضع موجود»یا « پاسخ سؤال»، «حل مشکل»، «رفع مسئله یا چالش»

. از اجرا و اقدام عملی باشداشاره و سپس پیشنهاد کاربردی برای آن ارائه کرد. این نوع پیشنهادها باید قابل مشخص
ند. توصیه بر کها نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام میاشتباهات رایج در این بخش آن است که دانشجو بدون توجه به یافته

پیشنهاد کاربردی خود را مطرح کند. هر چه پیشنهاد از تازگی و آن است که دانشجو با اشاره به هر یافته مشخص، 
عنصر بدیع بودن برخوردار باشد، ارزش آن بیشتر است. برای این منظور در پاسخ به ارائه برخی پیشنهادهای کاربردی 

« یرخ»گر پاسخ ا«. شد، چنین پیشنهادی را ارائه داد؟آیا 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 ایدها میتخیل یا قضاوت شخصی است، پایه و اساسی ندارد. این نوع پیشنهاده

 باشد. 
 
 . پیشنهادهای پژوهشی9-7

یی پیشنهادها»یا « های آتیپیشنهادهایی برای پژوهش»های پژوهش اغلب با عنوان این نوع پیشنهادها نیز در گزارش
ر نشده دیا کارهای انجامها شود. برای آن پژوهشگر باید بر اساس محدودیتنیز مطرح می« برای سایر پژوهشگران

اندازه کافی پژوهش، به دیگر پژوهشگران پیشنهادهایی را برای پژوهش تکمیلی ارائه دهد. پیشنهادهای پژوهشی باید به
ها را برای ادامه این پژوهش و انجام مطالعات مشابه ترغیب توجه باشند تا آنبرای دیگر پژوهشگران جذاب و قابل

های پژوهش خود، در ارائه این نوع پیشنهادها آن است که دانشجو بدون توجه به محدودیت کند. از اشتباهات رایج
شود که پژوهشگر با اشاره به محدودیت یا کند. برای رفع این چالش، پیشنهاد میاقدام به ارائه پیشنهاد پژوهشی می

 چالش پژوهشی خود، هر پیشنهاد جدید پژوهشی را ارائه کند.      
 

 گیری گزارش پژوهشونتیجهیابی بخش بحث. ارز9-3
ت کنترلی توان از فهرسنامه و رساله میهای پژوهشی مانند پایانگیری گزارشونتیجهبرای ارزیابی کیفیت بخش بحث

 استفاده کرد.  8-3به شرح جدول 
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 گیری یک گزارش پژوهش ونتیجه. فهرست کنترل ارزیابی کیفیت بخش بحث3-9جدول  
 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؟هآیا در بحث از استدالل مناسب استفاد 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؟ترین یافته و بهترین پیشنهاد ارائهگیری 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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آزمایشی  روش پژوهش 
11 

 هدف کلی: آشنایی با فرایند اجرای پژوهش آزمایشی

 اهداف یادگیری
  و انواع پژوهش آزمایشی  آشنایی با مفهوم 
 های پژوهش آزمایشی  آشنایی با انواع طرح 

 گیری در پژوهش آزمایشیآشنایی 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 میوهش آزمایشی یک متغیر دستدر پژ
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 روش پژوهش تجربی هم گفته می پژوهش آزمایشی که به آن

ترین راهبرد متمایزکننده پژوهش است. مهم« های علوم انسانیشناسی و برخی رشتهشناسی، پزشکی، روانزیست
ته است. ن بر متغیر وابسکاری متغیر مستقل و بررسی نتیجه تغییرات آها، 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

در پژوهش آزمایشی یا تجربی، آثار متغیر مستقل بر متغیر وابسته موردبررسی قرار خواهد  دیگرعبارتگیرد.  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 7-71دول کند. روش پژوهش آزمایشی بر اساس شرایط پژوهشگر از سه مسیر اجرا به شرح ج
 . 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 پیشط دستشرشرط تحقق دو پیشبه 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 

 
 
 
 
 

                                                           
1. True Experimental 
2. Quasi Experimental 
3. Pre Experimental 
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 جرای پژوهش آزمایشی. فرایند ا2-01جدول 
 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

آزمایشی و طرح آزمایشی « کامل یا نیمه یا شبه»شود، انتخاب نوع روش طور که در فرایند اجرا مشاهده میهمان     
 سب بسیار مهم است.  متنا

 
 . روش پژوهش آزمایشی کامل01-7

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 -آزمونشپی
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 میر میکاری قراکنند. 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 ز دانشبرای نمونه با استفاده از دو گروه ا     

گیرد. برای این منظور ابتدا میزان مهارت حل مسئله ریاضی دو گروه مهارت حل مسئله ریاضی مورد آزمون قرار می
یند. سپس بدیگر نمیبیند و گروه شود. 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. اشد، پس میدار باین تغییرات معنی
 اجرا کرد.  9-71های مختلفی به شرح جدول توان در طرحپژوهش آزمایشی کامل یا حقیقی را می     
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 های اجرای پژوهش آزمایشی کامل یا حقیقی . انواع طرح7-01جدول 
 مدل طرح انواع ردیف

 R         T1     X      T2 آزمون با گروه کنترلپس-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 نمونهتصادفی نمونهانتخاب 

 2منظور ازT هایی که بعد از هر شود. شمارهها انجام میگیری است که روی نمونهآزمون، مشاهده یا اندازهT 
 شود.یا مشاهده استفاده می 9Oاز   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 نمونهدست 

 به متجانس هاىاستفاده از طرح چهارگروهی سالمون، آزمودنى مهنگا: لوموناس چهارگروهى طرح از استفاده

. شوندىم گرفته نظر در هگوا یا کنترل براى گروه دو و آزمایش براى گروه دو و تقسیم گروه چهار به تصادفى روش
 تأثیر تحت آزمایش گروه دو در ادامه خواهد شد، برگزار آزمونپیش کنترل و آزمایش هاىگروه از یکى در سپس
 یانسوار تحلیل طریق از نتایج و آیدمى عملبه آزمون چهارگانه هاىگروه همه از سپس. گیرندمى قرار مستقل متغیر

 یلتحل از ،شدهگرفته آزمونپیش هاآن از که شاهد و آزمایش هاىگروه نتایج مقایسه براى. شودمى مقایسه دوطرفه
 .شودمى استفاده کوواریانس

 

 . 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 ضعیفصادفی صورت نمیمانند روش قبل، ت
د. در شوعنوان گزینه اصلح مطرح میکنندگان امکان انتخاب تصادفی وجود ندارد، بهها یا شرکتمحدودیت آزمودنی

                                                           
1.Random 
2.Test 
3.Observation 
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مه شرایط پژوهش فراهم نیست شدن به پژوهش آزمایشی کامل است اما چون ه 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. یاست، در این دسته قرار م

 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 

 
 وهش پیش آزمایشی. روش پژ01-1

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 

یشی فاقد دو عنصر اساسی الزم جهت دفع عوامل تهدیدکننده روایی درونی هستند. های پیش آزماناچیز 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 طرحژوهش پیش آزمایشی را میپ     

 های اجرای پژوهش پیش آزمایشی. انواع طرح1-01جدول 
 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 
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 نههای آزمایشی با نمو. 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 توسط مدرس ذی های ارتباطی راروزه 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
 ای نمونه: . بر)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 
 توان با کم کردن دو عدد حساب کردهای 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، پاسخخوانتقال تبعات احتمالی پاسنقل

 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 مییم

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 میت احتمالی پاسخوانتقال تبعاگر مانند آشنایی با پرسشنامه یا نقلمداخله
های ارتباطی کارکنان( در هر گروه، قبل از برگزاری کارگاه آموزشی)متغیر مستقل( گیری متغیر وابسته )مهارتاندازه

رگزار ب شود و برای گروه دیگرآزمون(. 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 یص داد. در این طرح، گروه اول را اغلب بههای ارتباطی کارکنان را تشخبهبود مهارت

گیریم و درنتیجه آن از آزمون میآزمون وارد کرده و بعد پسنامیم، چراکه متغیر مستقل را در آن و بعد از پیشمی
گر به متغیرهای مداخله های ارتباطی، بدون توجهآزمون، اثر کارگاه آموزشی مهارتآزمون و پساختالف میانگین پیش

 . )X -1 X 2(آید به دست می
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دون شود و ببا گروه گواه یا آزمایش برگزار می زمانهمآزمون، عنوان گروه کنترل است که در آن پیشگروه دوم به     
ن ف میانگیدهیم. اختالآزمون را هم انجام میپس زمانهمهای ارتباطی )متغیر مستقل(، برگزاری 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( ین نمره مهارت= گروه کنترل= میانگ43

 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     

 
 پژوهش آزمایشی. شرایط استفاده از 01-7

 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 پدیدهان پیشروش پژوهش آزمایشی امک     
 

 . معیارهای الزم برای اثبات رابطه علت و معلولی در پژوهش آزمایشی01-3
معیارهای الزم برای اثبات رابطه علت و معلولی در پژوهش آزمایشی یا شرایط الزم برای اثبات رابطه علی در جدول   

 شده است. ارائه 71-6
 . معیارهای الزم برای اثبات رابطه علت و معلولی در پژوهش آزمایشی6-01دول ج

 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
 ل متغیرهای دیگری، غیر از متغیر مستقل نباشد.تغییرات به دلی جعلی نبودن  9
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ه متغیر های مربوط بتوان از شیوه تحلیل کوواریانس استفاده کرد. در این شیوه دادهبرای مهار متغیر ناخواسته می     
ونه توانایی مگیرد. برای نآمده 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 پژوهشی و استفاده از انواع طرح ها در این رویکردبررسی تفاوت      

 گیرد. صورت می 6-71جدول 
 های پژوهشی . محورهای اصلی در پژوهش آزمایشی و ایجاد انواع طرح6-01جدول  

 توضیح  انواع ردیف
 هابا تأکید بر دادن شانس مساوی در انتخاب هر یک از آزمودنی 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 پژوهشطرح انواع
کنندگان با آگاهی از های آزمایشگاهی این است که احتمال دارد، شرکتهای اصلی طرحشوند. یکی از چالش

ف آوری اطالعات از محیط طبیعی برطرن با جمعتواموردبررسی 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 گ. در این رابطه تصمیمبسیار مهم است« 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 نمونهن اساس تالش میحیاتی است. بر ای

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 میرای تعمیم به جامعه وسیعهای مکفی بتعداد نمونه     
د. در مواردی شودشواری کنترل متغیرها اغلب از تعداد نمونه کمتری نسبت به مطالعات پیمایشی استفاده میتوجه به
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نه معموالً حداقل حجم نمو شود.ده میبه دلیل دشواری کار به حداقل نمونه الزم برای استنباط و تعمیم به جامعه بسن
 نفر است.  75در تحقیقات آزمایشی 

 
 . نمونه مقاالت علمی در روش آزمایشی01-00

 دهد. های پژوهش آزمایشی را نشان میهایی از مقاالت علمی با روشنمونه 1-71جدول 
 های علمی با روش پژوهش آزمایشیمقاله . نمونه7-01جدول 

 مقاله ردیف
 نوجوانان شناختیروان بهزیستی بر گرامثبت شناسیروان ایمداخله روش ربخشیاث 7

2&slc_lang=fa&sid=1-1604-10-http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_code=A  
 نارساخوان کودکان عملکرد خواندن بر بهبود نوروسایکولوژی وروش رنالدف روش اثربخشی مقایسه 2

https://jeps.usb.ac.ir/article_6288.html  
 هایخانواده معنوی یستیبهز بر تلفیقی درمان و مدارهیجان درمان تعهد، و پذیرش بر مبتنی درمان روش سه اثربخشی سهیمقا 9

 آزمایشینیمه مطالعه: ساری شهرستان مشاوره مراکز به کنندهمراجعه
https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/view/21369  

4 Channa striata (Ikan Gabus) Extract and the Acceleration of Tuberculosis Treatment: A True 
Experimental Study 
https://www.hindawi.com/journals/ipid/2019/8013959/  

 لباس طراحی دانشجویان طراحی عملکرد بر پایدار توسعه اصول آموزش ریتأث بررسی 5
http://www.journaldfrc.ir/article_129157.html  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1604-2&slc_lang=fa&sid=1
https://jeps.usb.ac.ir/article_6288.html
https://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/view/21369
https://www.hindawi.com/journals/ipid/2019/8013959/
http://www.journaldfrc.ir/article_129157.html
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پیمایشی  روش پژوهش  

11  

 هدف کلی: آشنایی با فرایند اجرای پژوهش پیمایشی

 اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم پیمایشی و انواع آن 
  پیمایشیگیری در آشنایی با مالحظات نمونه 

 پیمایشیآوری داده در آشنایی با مالحظات جمع  

 ها در پیمایشیآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه

ا با استفاده رعلوم انسانی برخوردار است. در این مسیر اجمسیر اجرای پژوهش پیمایشی از باالترین فراوانی استفاده در 
 شود. در این فصل به جزئیاتصورت میدانی اقدام میها بهآوری دادهویژه پرسشنامه نسبت به جمعاز انواع ابزارها، به

 روش پژوهش پیمایشی پرداخته خواهد شد. 
 

 . مفهوم پژوهش پیمایشی00-0
ای هرد. این مسیر اجرا هم در پژوهشهای علوم انسانی داروش پژوهش پیمایش اغلب بیشترین فراوانی را در پژوهش

رت صوآوری داده با ابزارهای مختلف بهشود. تأکید مفهوم اولیه آن بر جمعهای کیفی مطرح میو هم در پژوهش 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 توان برای آن استفاده کرد. حتی در برخی منابع به جمعمصاحبه هم می دیگری مانند
ی به ، کیفی و ترکیبکمّیهای آوری دادهتوان با جمعپیمایش اسنادی معرفی شده است. بنابراین روش پیمایش را می

 انجام داد.  7-77شرح جدول 
 هش پیمایشیها در پژو. انواع داده0-00جدول 

 توضیح انواع ردیف
 های بسته استفاده از پرسشنامه 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

جامعه یا نمونه موردبررسی « ا، نظرات، رفتارها یا مشخصات گروهیها، باورهدیدگاه»ها اغلب مربوط به این داد     
ها درباره جامعه موردبررسی در زمینه موضوعاتی آوری دادهدنبال جمععنوان فرایندی پژوهشی اغلب بهاست. پیمایش به

ا توانند بیمایشی میهای پاست. پژوهش« دهند؟ و امثال آنکاری انجام میکنند؟ چهدانند؟ به چه فکر میچه می»چون 
 باشند. 2-77به شرح جدول « توصیف، تبیین و کشف»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 پرسشتأکید بر بیان علل، دالیل  یا چرایی پدیده تبیین  2
 دستیابی به شناخت پدیده یا رفتار و افزایش آگاهی و دانش پیرامون آن  کشف 9

شوند، در این کتاب و با اسامی خاص خود مطرح می« پژوهش کیفی»لب مسیرهای اجرای با توجه به اینکه اغ     
ایی از هاستفاده از پرسشنامه و برای دستیابی به داده»در شرایط « نامه و رسالهپایان»برای گزارش روش پژوهش در 

نوان عرویکرد اغلب روش پیمایش به گیرد. با اینمورد تأکید قرار می« های بزرگیک یا چند متغیر از جامعه یا نمونه
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ن ها، بدوداده کمّیآوری جمع»های توصیفی شود. راهبرد پژوهشیکی از مسیرهای اجرای پژوهش توصیفی مطرح می
 شود. دهی میدر قالب الگوهای مشخصی سامان کمّیاست. با این رویکرد مسیر اجرای پیمایش « دستکاری متغیر مستقل

 
 کمّییی پیمایش . الگوهای اجرا00-2

 دهی کرد. سامان 9-77توان با الگوهای اجرایی متعددی در اجرای پژوهش به شرح جدول را می کمّیپیمایش 
  کمّی دهی پیمایش. انواع الگوهای سامان7-00جدول 

 توضیح انواع ردیف
 کاری متغیر  ته بدون دستیا پس رویدادی برای شناخت علل یا چرایی یک پدیده یا رفتار درگذش ایمقایسه-علی 7
 ها های میان آنها یا شباهتانجام مقایسه بین دو پدیده یا رفتار و شناسایی تفاوت مقایسه 2
نظرسنجی و افکار  9

 سنجی
 برای شناخت و توصیف افکار عمومی یا سنجش روحیه کارکنان و نوع نگرش مخاطبان و مشتریان

 
دهنده وجود رابطه دال بر چگونگی افزایش یا کاهش یک متغیر با توجه به یا 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 

 ارزشیابی افراد، سازمان، کاال یا خدمات  ارزشیابی 5

ای پژوهشگر سعی دارد تا با بررسی اتفاقات، اثر متغیری را که قبالً تغییر کرده، شناسایی مقایسه -در روش علی     
پژوهش  دیگررتعباکند. بهکند. درواقع پژوهشگر بدون دستکاری متغیر مستقل، اثر آن را بر متغیر وابسته بررسی می

ور منظنگر است و سعی دارد تا از معلول، علت احتمالی را شناسایی کند. برای نمونه بهای گذشتهمقایسه –علی 
دادی هم رویتوان از این روش استفاده کرد. به آن پسشناسایی علل احتمالی شکست تیم فوتبال یک باشگاه می

ابل گیرد. این روش در موارد قپس از وقوع موردبررسی قرار میگویند زیرا علت و معلول )متغیر مستقل و وابسته( می
 مفید است.     «های موردبررسیطبقه اجتماعی گروه»یا « جنسیت»دستکاری نبودن متغیر مستقل توسط پژوهشگر، مانند 

 نابراین بهتررا اجرا کرد. ب کمّیتوان مسیر اجرای پیمایش شود با الگوهای متعددی میطور که مالحظه میهمان     
دهی موردنظر نیز اشاره شود. یعنی بعد از معرفی است هنگام معرفی روش پیمایش در گزارش پژوهش به الگوی سامان

، «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 پژوهش همم     
شود و چون مورد دیگری وجود آوری میجمع« یک مورد»ها برای همان یک واحد تحلیل وجود دارد و تمام داده

 ه گرفت. توان بهرهای آن مورد، از مقایسه نمیندارد، برای فهم رفتار و گرایش
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 .  فرایند اجرای پژوهش پیمایشی00-7
 است.  4-77مراحل اجرای پژوهش پیمایشی به شرح جدول 

 . فرایند اجرای پژوهش پیمایشی0-00جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 بیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش  طراحی پژوهش 7
  دهیگیری با توجه به انتخاب الگوی ساماننمونه گیرینمونه 2
 ها  های پژوهشی از نمونهآوری 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

ر در جامعه آماری خاصی است. در پیمایش جامعه آماری شامل کلیه پیمایش اغلب با هدف شناخت یک پدیده یا رفتا
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»صورت احتمالی یا تصادفی از یکی از سه روش افراد 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 

 ای برآورد حجم نمونه ه. انواع روش1-00جدول 

ندرو و کنید )ایک 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
 نواع فرمول برای تعیین اندازه نمونه مناسب استفاده از ا 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
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 . حجم نمونه برای سه سطح دقت6-00جدول 
 حجم نمونه با سطوح دقت اندازه جامعه

1% 7% 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 که در آنمند است های ساده و نظامگیریها بیشتر در نمونهدر استفاده از جداول باید دقت شود که کاربرد آن     
تناسب حجم نمونه باید افزایش یابد. یکی دیگر همگنی حداقل و توزیع بهنجار وجود داشته باشد. در سایر موارد به

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. فی میمعر 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  5قت ، پژوهشگر بر اساس جدول و با در نظر گرفتن سطح د«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 
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 . جدول مورگان برای  برآورد اندازه مناسب نمونه از جامعه7-00جدول 
 نمونه جامعه نمونه جامعه نمونه جامعه نمونه جامعه نمونه جامعه
01 01 011 31 231 062 311 261 2311 773 
01 00 001 36 291 061 311 261 7111 700 
21 09 021 92 711 069 911 269 7111 706 
21 20 071 97 721 071 911 270 0111 710 
71 23 001 017 701 030 0111 273 0111 710 
71 72 011 013 761 036 0011 231 1111 717 
01 76 061 007 731 090 0211 290 6111 760 
01 01 071 003 011 096 0711 297 7111 760 
11 00 031 027 021 210 0011 712 3111 767 
11 03 091 027 001 211 0111 716 9111 763 
61 12 211 072 061 201 0611 701 01111 771 
61 16 201 076 031 200 0711 707 01111 771 
71 19 221 001 111 207 0311 707 21111 777 
71 67 271 000 111 226 0911 721 71111 779 
31 66 201 003 611 270 2111 722 01111 731 
31 71 211 012 611 202 2211 727 11111 730 
91 77 261 011 711 203 2011 770 71111 732 
91 76 271 019 711 210 2611 771 011111 730 

شده هستند. مونه، حداقل  نمونه موردنیاز در محدوده خطای پذیرفتهاین موارد پیشنهادی برای کفایت حجم ن    
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 . حداقل حجم نمونه برای انواع روش3-00جدول 

 
 

 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
 نفر برای هر طبقه  51تا  21بین  ایطبقه گیریدر نمونه 5
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 ها در پژوهش پیمایشیآوری داده. جمع00-1
در شرایط متعدد حضوری، تلفنی یا فضای مجازی « نوشتن یا پاسخ شفاهی»صورت تواند بهمی« هاداده»در پیمایش 

صورت نوشتاری به رد بهآوری اطالعات گاهی به این صورت است که خود ف(. جمع3-77آوری شود )جدول جمع
 کمّیآوری کند )مصاحبه با جمعها را ثبت میپرسد و پاسخدهد و گاهی محقق سؤاالت را میسؤاالت پاسخ می

 ها(. داده
 ها در پژوهش پیمایشیآوری دادههای جمع. انواع روش9-00جدول 

 توضیح انواع ردیف
 صورت نوشتاری )پرسشنامه کاغذی( یا شفاهیپرسشنامه بهدهنده با امکان پاسخ به حضور 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 71های کوتاه کمتر از ویژه در مصاحبهنی بهگاهی پیمایش تلف     
دهنده دهنده، برای زمانی مؤثر است که پاسخدادنی توسط پاسخهای کاغذی یا شکل خواندنی و پاسخدهد. پیمایشمی

ید تا حد ها بانکته توجه داشت که پرسشنامه از سطح سواد و میزان درک مناسب سؤاالت برخوردار باشد. باید به این
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 های موردنظر، اهمیآوری دادهها برای جمعکیفیت پرسشهای کلیدی است. ها 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 میها، یکی را انتخاب کنند. انواع پرسشپاسخ از
خواهد خواهند که به زبان خود و هرچقدر که میدهنده میهای باز از پاسخباشد. در پرسش« بندی عددیمقیاس درجه

 هستند. « 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. پرسشایش را محدود کرده و الگوی واحدی را در اختیار همه قرار میاهداف پیم

 ها پاسخ دهند. ها را تفسیر کنند و به آنخوبی پرسشدهد تا بهامکان را می
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 معادله ساختاری  سازیمدل. مالحظات اجرای پژوهش پیمایشی با رویکرد 00-7
 مرور کرد.  71-77توان در جدول را می« معادله ساختاری سازیمدل»ش پیمایشی بر اساس دهی پژوهمراحل سامان

 معادله ساختاری سازیمدلدهی پژوهش پیمایشی با . مراحل سامان01-00جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 رسم چهارچوب مفهومی یا مدل نظری با نمایش روابط بین متغیرها  توسعه مدل 7
 هاگیری بر اساس فرضیههای اندازهم گرافیکی ارتباطات منسجم میان متغیر و شاخصرس 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 چهارچباید بر اساس مطالعات عمیق پیشینه و مبانی نظری به خستین گام و توسعه مدلبرای انجام ن     
مشاهده باشد. این روابط مبتنی بر های آن قابلمفهومی یا مدل نظری پرداخت که در آن روابط بین متغیرها و شاخص

عه اشند. مرحله نخست این نوع مطالگرفته بهایی 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 تجزیهبسیار مهم و تعیین

 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 اینعنوان یک فرضیه یا حدس منطقی قابلاهد تجربی بهمطالعات نظری یا شو
« مکنونمتغیر »در شرایط وجود  است.« متغیرهای بدون امکان سنجش مستقیم»یا « متغیرهای مکنون»رویکرد وجود 

برای این  رگرسیون وجود ندارد. وتحلیل آماری مانندهای کالسیک تجزیهدر پژوهش، دیگر امکان استفاده از روش
ای با نمونه 7-77گیرند. شکل گیری قرار میها یا متغیرهای مکنون، مورداندازهسنجش مستقیم سازهمنظور ابعاد قابل

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»گیری یا اندازههای قابلاز برخی شاخص« به رابطه
 است. 

 
 . نمونه الگوی مفهومی باوجود متغیر مکنون0-00شکل 

هی دعنوان یک روش آماری سامانبه« SEMمعادله ساختاری یا  سازیمدل»در این شرایط بهتر است پیمایش با      
وجود دارد. این روش به « اقتصادسنجی سازیمدل»و « تحلیل عامل از منظر تأییدی»شود. در این روش ترکیبی از 

 ایبه برآورد تعدادی از متغیرهای مکنون و آشکار با معادله زمانهمصورت افزارهای آماری مانند لیزرل بهمکمک نر
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های رگذاریاث زمانهمرهای مستقل و وابسته در مدل وجود داشته باشد، ترتیب اگر متغیاینپردازد. بهپیوسته میهمبه
تمامی  زمانهممعادله ساختاری، مدل آماری از طریق تحلیل  سازیمدلشود. در مستقیم، غیرمستقیم و کلی محاسبه می

 (.   7939شود )ویرا، ها آزمون مییا تناسب بین مدل با داده« نیکویی برازش»منظور تعیین متغیرها به
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 .) 

 
 هاشده برگرفته از یک مدل مفهومی و فرضیهترسیم . یک نمونه نمودار2-00شکل 

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

 رافیکی مورداشارههای نمونه مدل مفهومی برای ترسیم نمودار گ. 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 … … 
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عهد، زا )تسه متغیر درونزا )ارتباطات، مشتری مداری و منافع اصلی رابطه( و شده 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 میبه زمانهمطور بهزا در مواردی درون
تعهد و اهداف »زای بر متغیرهای دیگر اثر خواهند داشت. در مثال مورداشاره متغیرهای مکنون درون زمانهممتغیرها، 
عنوان به «کیفیت رابطه»زای دارند. همچنین متغیر مکنون و درون« نقش متغیر مستقل و وابسته» زمانهمطور به« دوجانبه

عنوان به «مداریارتباطات، تعهد و مشتری»متغیرهای مکنون شود زیرا در ارتباط با شناخته می« سازه یا متغیر مرکزی»
و برای متغیر  «دترمینان غیرمستقیم»عنوان به« منافع اصلی رابطه»و برای متغیر « های مستقیم و غیرمستقیم7دترمینان»
« اف دوجانبهتعهد و اهد»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، ر کیفیت رابطه تعدیل میرا ب« اصلی رابطه و تعهد
گیری باید مالحظاتی مانند نرمال بودن ها و ارزیابی مدل اندازهآوری دادهپیش از ورود به گام سوم یا مرحله جمع     
. شودمیگیری، ساختار مدل برای انجام آزمون نهایی ها را موردتوجه قرار داد. پس از ارزیابی و تحلیل مدل اندازهداده

رای کنند. بشده بر مبنای مدل را تأیید میسازی انجامها، مفهومشود که آیا دادهدر این گام یا ارزیابی مدل مشخص می
حاصل از « های مفروضدار بودن رابطهمعنی»و « ارزیابی عالئم پارامترهای مربوطه»این امر باید به مواردی به چون 

نهایی  9-77نمونه در مثال قبل، ساختار مدل پیشنهادی کیفیت رابطه به شکل  افزار توجه داشت. برایخروجی نرم
 شود. می

                                                           

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. ازاینمخالف صفر باشد، آنگاه آن ماتریس معکوس که اگر دترمینان ماتریسیطوریشود، بهاستفاده می

 یک ماتریس یا به عبارت بهتر یک نگاشت خطی را تعیین کرد.
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 . نمونه تغییرات در رسم گرافیکی مدل پس از ارزیابی مدل 7-00شکل 

-شود و یا این مدل تأیید خواهد شد یا نرمدر مرحله چهارم و گام نهایی مدل ساختاری پیشنهادی ارزیابی می     

 ماری مدل جایگزینی را پیشنهاد خواهند داد.  افزارهای آ
 

  پیمایشینمونه مقاالت علمی در روش . 00-3
 دهد. را نشان میپیمایشی های پژوهش هایی از مقاالت علمی با روشنمونه 72-77جدول 

 های علمی با روش پژوهش پیمایشیمقاله . نمونه02-00جدول 
 مقاله ردیف

 ایران اسالمی جمهوری صنعتی کارگران در رکا محیط خشونت ملی پیمایش 7
7&slc_lang=fa&sid=1-3360-10-http://ioh.iums.ac.ir/browse.php?a_code=A  

 کشور  7934 و7984 اجتماعی رمایهس یهاشیمایپ در مذهب نوع براساس کالن اجتماعی سرمایه وضعیت 2
http://soci.rihu.ac.ir/article_1892.html  

 پزشکی علوم دانشجویان تحصیلی سازیخودناتوان و خودکارآمدی هایسازه براساس تحصیلی درگیری ینیبشیپ 9
https://rme.gums.ac.ir//browse.php?a_id=692&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1&html=1  

 شکیپز معلو دانشگاه دانشجویان در پیشرفت انگیزه میانجی نقش با تحصیلی تعهد و خودکارآمدی رابطه ساختاری معادالت یابی مدل 4
https://jne.ir/browse.php?a_id=1180&sid=1&slc_lang=fa  

 افسردگی میانجی نقش با یامقابله راهبردهای و یآورتاب اساس بر دانشجویان خودکشی پردازی ایده ساختاری معادالت یابی مدل 5
https://jcps.atu.ac.ir/article_12639.html  
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وهشروش پژ  

تحلیل محتوا   12 

 هدف کلی: آشنایی با فرایند اجرای پژوهش تحلیل محتوا

 اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم تحلیل محتوا و انواع آن 
  گیری در تحلیل محتوا آشنایی با مالحظات نمونه 

 آوری داده در تحلیل محتواآشنایی با مالحظات جمع 

 لیل محتواها در تحآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 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، جامعهنویژه رواانسانی و به

 شود. کلی و مبانی اجرایی روش تحلیل محتوا پرداخته می

 
 مفهوم تحلیل محتوا.  02-0  

ستفاده ل محتوا اتوان از روش تحلیبرای بررسی محتوای آشکار، دوپهلو، مبهم، پنهان و حتی پیچیده در یک متن می
رود. این روش کار میاز این روش برای کشف دنیای کلمات و جمالت و هدف نویسنده یا گوینده به درواقعکرد. 

بررسی »( تحلیل محتوا را 2172است. کریپندروف ) استفادهقابلای های موجود در انواع محتوای رسانهبرای بررسی داده
ند. کتعریف می« ها، معانی و موضوعاتتار مواد جهت شناخت الگوها، گرایشمند، دقیق، مشروح و تفسیر ساخنظام

-های پژوهشی است. این روش در جستهای تخصصی در پردازش دادهتحلیل محتوا روشی پژوهشی و شامل شیوه

 تواهاستاستخراج از بیانات و محها و یا درک موارد پنهانی و قابلهای ادراکی و احساسی پیاموجوی دریافت جنبه
 باشد.  7-72تواند یک یا چند مورد از موارد معرفی شده در جدول (. اهداف استفاده از تحلیل محتوا می5: 7981)آذر، 

 . انواع اهداف استفاده از روش تحلیل محتوا 0-02جدول 
 توضیح انواع  ردیف

 هان و بررسی تغییرات رفتار آناز محتوا مانند مطالعه قهرمانان داستامفهومی شرح  شرح کیفی محتوای پیام 7
 صورت مقطعی یا طولی به 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 جنبهدستههای رسانه، بررسی سیاست استنباط از سازنده محتوا 4

 کار رسانه، شناسایی اهداف پنهان تولیدکنندگان محتوا
ند ها مانهای خاص از جامعه یا تأکید برشمارش میزان پوشش آنارزشیابی میزان پوشش گروه استنباط از مخاطب محتوا 5

 ، گروه سنی، گروه اقلیت و...بررسی فراوانی پوشش رسانه از مرد و زن
 ها با تأکید بر نظریه کاشت، مانند آثار تبلیغات وبینی واکنش گیرنده پیام و آثار رسانهپیش اثرات محتوا در مخاطبان بینیپیش 6

 دهی و پرخاشگریهمبستگی بین نتایج تحلیل محتوا و رفتار مخاطبین  مانند رأی
 ی روند تغییرات محتوای یک رسانه در طول زمان بررس استنتاج از سوابق ارتباطات 1
 میزان همخوانی محتوا با ماهیت رسانه مانند رعایت هویت محلی بودن رسانه در محتوا های ارتباطاتاستنتاج ویژگی 8
 تفسیر و ترجمه متون مصاحبه با بیماران و یا اظهارات آنان سنجیروان 3

 شناخت.  2-72م پایه و کلیدی آن را به شرح جدول برای درک تحلیل محتوا باید مفاهی     
 
 

 

 



  

 

 

 روش پژوهش تحلیل محتوا  157

 . مفاهیم پایه در تحلیل محتوا 2-02جدول 
 توضیح مفهوم ردیف

 ارزش تحلیل مانند محتوای یک نشریه، کتاب یا فیلم    دارای  هر نوع پیام محتوا  7

واحد  2
 محتوا 

  شده به محتوا زمان اختصاص داده نظیر فضا و: فیزیکیهمان مقوله یا متغیر و با دو نوع: الف( 

ب( نمادین: شامل واحد مبتنی بر دستور زبان )یک جمله یا عبارت(، واحد ارجاعی )اشاره به مورد خاص(، واحد مضمونی  
 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  7بندی با کدگذاری و سنجش واحد محتوا مانند جنسیت مرد با کد الف( 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 یل محتوا، انتخاب نخستین گام اصلی در تحل     
های قوی، زمینه تبدیل مقوله یا متغیر موردبررسی به واحدهای تحلیل یا ثبت را فراهم کند. عمیق و مبتنی بر استدالل
ل گیری و شمارش تبدیاندازههای قابلاد و شاخصها یا همان ابعهای اصلی باید به زیرمقولهدر بسیاری از موارد، مقوله

ای ههای میانی )مشابه ابعاد( و مقولهشوند. در این مسیر اجرا اغلب پژوهشگر باید مقوله اصلی را با شناسایی مقوله
 ها نزدیک کند. آوری بودن دادهها( به عملیاتی کردن یا قابل جمعجزئی )مشابه شاخص

 ها در تحلیل محتواست و اکثریت باکسانی است که برترین بحثکیفی بودن، یکی از مهم اختالف بر سر کمّی یا    
ز هر هم اشاره دارند. بر اساس قابلیت استفاده اکنند. منابع متعددی به نوع کیفی آنکمّی بودن تحلیل محتوا تأکید می

 شود.بندی میتقسیم 9-72سه رویکرد کمّی، کیفی و ترکیبی، تحلیل محتوا به سه دسته به شرح جدول 
 ها آوری داده. انواع روش تحلیل محتوا بر اساس شیوه جمع7-02جدول 

 توضیح  انواع ردیف
  ها همراه با کشف معانی بنیادی و پنهان در پیام است.آوری کالمی دادهجمع کیفی 7
 ل عددی با مفهوم ریاضی است.ها همراه با تحلیل آماری است. منظور از کمّی شکآوری کمّی دادهجمع کمّی 2
 شوند. آوری و آماده تحلیل میصورت عددی جمعصورت کالمی)معنایی( و هم بهها هم بهداده ترکیبی 9

 

 فرایند اجرای پژوهش تحلیل محتوا . 02-2
 است.  4-72مراحل اجرای پژوهش تحلیل محتوا به شرح جدول 

 . فرایند اجرای پژوهش تحلیل محتوا0-02جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 بیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش و مشخص کردن نوع کمّی، کیفی یا ترکیبی طراحی پژوهش 7
 گیری در روش تحلیل محتوا گیری با توجه به نوع کمّی، کیفی یا ترکیبی و مالحظات خاص نمونهنمونه گیرینمونه 2
 جه به نوع کمّی، کیفی یا ترکیبی و تأکید بر برگه و دستورالعمل کدگذاریهای کیفی با توآوری دادهجمع هاآوری دادهجمع 9
 شده کمّی، کیفی یا ترکیبیآوریهای جمعبا توجه به نوع داده هاتحلیل یافته 4
 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5
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 تحلیل محتوای کمّی. 02-7 
یری گهای عددی مبتنی بر قوانین معتبر اندازهکرارپذیر برای نمادهای ارتباطی که باارزشمند و تنظام پژوهشیروش 

 شده است. ارائه 5-72شود. محورهای تعریف در جدول و درنهایت توصیف و استنتاج می
 .  محورهای مهم تعریف تحلیل محتوای کمّی 1-02جدول 

 توضیح محورها ردیف
 مندی چون طرح مسئله، بیان و آزمون فرضیه یا سؤالامهای نظدارای گام مندینظام 7
 «های پژوهشو مشخص بودن رویه 7قابلیت اعتماد، عینیت، عملیاتی کردن متغیرها»تأکید بر موضوعات  تکرارپذیری 2
اط را های ارتبتواند از شخصی به شخص دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر تغییر کند. نمادمعنی 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 قابلجموعه بزرگی از داده)با هدف تقلیل م
 توصیف ارتباطات و گرفتن نتیجه درباره معنی آن یا همان استنتاج است. 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 ش است. استفاده از روشپژوه

   توان استفاده کرد.می« پارامتری و ناپارامتری»
 

 گیری در تحلیل محتوای کمّی مالحظات نمونه. 02-7-0
گیرد. واحدهای محتوا وردتوجه قرار میم« محتوا و پژوهش»گیری در تحلیل محتوای کمّی دو دسته واحد برای نمونه

هستند.   «فیزیکی و نمادین»وسیله تولیدکننده محتوا و دارای دو نوع 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.  6-72تقسیم در چهار دسته به شرح جدول محتوا با تعریف و انتخاب پژوهشگر و قابل پژوهش، اجزایی از
 . انواع واحدهای پژوهش 6-02جدول   

 توضیح انواع ردیف
 انتخاب از میان کل محتوا با حجم مشخص  گیریواحد نمونه 7

 ص در فرایند کدگذاری بندی یا قرارگیری در طبقه خاعناصری 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«انتشار رسانه و دوره پخش یا»در شرایط وجود تفاوت در محتوا با توجه به       
های پنجشنبه و جمعه است. برای نمونه محتوای اخبار ورزشی در روزهای شنبه به علت برگزاری مسابقات روز

                                                           

اعی است انضباط شاگرد مفهوم انتز شوند. برای نمونه گیری تعریف میاندازهشکل قابلعملیاتی کردن متغیرها: فرایندی که در آن مفاهیم متغیرها به. 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
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ها، نسبت به انتخاب نمونه مناسب با ها در محتوای رسانهتر از سایر روزهاست. باید با شناخت این تفاوتمتفاوت
؛ قاسمی و 2115اقدام کرد )رایف و همکاران،  1-72گیری در تحلیل محتوا به شرح جدول ج نمونههای رایروش

 (.   7936همکاران، 
 های جمعی گیری در انواع رسانه. مالحظات نمونه7-02جدول 

 گیریروش نمونه نوع محتوا ردیف
 شنبه، دو تا چهارشنبه و...(دو تا سه دو هفته آماری از یک سال )انتخاب تصادفی دو تا دوشنبه، هاروزنامه 7

 شماره( 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 پنجهمجل 5

 شنبه و...(تا سه 3تا دوشنبه،  3هفته آماری )انتخاب تصادفی  3ایجاد  ساله(ها )دوره پنجروزنامه 6

و روشمند  مناسبصورت برای باال بردن اعتبار و قابلیت اطمینان پژوهش، پژوهشگر نیازمند این است که نمونه به     
صورت استاندارد وجود ندارد. ویمر و دومینیک ها 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 نمونهصفحات و به گیری بر اساس تعدادمانند نمونه

مایشی های پیگیری استفاده کرد. این جداول بیشتر در روشتوان از جداول ویژه نمونهها میای از آنگیری طبقهو نمونه
گیری ( نمونه2112و همکارانش ) 7گاه نیوبلوداز دیدشوند. 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 
« تخبنمحتوای م»و انتخاب محتوا به « های زمانیدوره»، انتخاب تاریخ مانند «رادیو، تلویزیون و فیلم یا سبک برنامه

وه نح»و در ادامه « 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

 
 ها در تحلیل محتوای کمّی  آوری داده. مالحظات جمع02-7-2

دهی شده به طراحی و ساخت برگه کدگذاری و ل محتوا باید طی فرایندی سازمانگیری مناسب در تحلیپس از نمونه
ی هاها اقدام کرد. پیش از ساخت ابزار باید واحدهای تحلیل از درون مقولهآوری دادهدستورالعمل کدگذاری برای جمع

 اصلی موجود در محتوا شناسایی شود. 

                                                           

1. Newbold 
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از دل  «متغیرهای پژوهش»ها همان شناسایی بندی یا تعیین مقولهمقولهبندی برای تحلیل محتوا: . مقوله02-7-2-0

ای مجزایی هاز محتوای موردبررسی باید محتوا را به بخش« هامقوله»یا تعیین « بندیمقوله»در محتوا و مفاهیم آن است. 
 تقسیم کرد.   8-72های معرفی شده در جدول بر اساس ویژگی

 هاله. مبانی مهم در ساخت مقو3-02جدول 
 توضیح اصول ردیف

 دهنده محتوای موردبررسیپوشش جامعیت 7
 قرارنگرفتن یک عنصر در بیش از یک مقوله  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  نمنظم بود 5
 ها( و مبتنی بر اهداف پژوهش بودنبرگرفته از مبانی نظری )ترجیحاً نظریه پشتوانه نظری 6

یرش ذگر در پنو بودن موضوع، اکراه تحلیل»های استاندارد به دالیل اغلب تالش پژوهشگران برای ساخت مقوله     
در ساخت مقوله گاهی مقوله به دو یا چند قسمت مانند آمیز 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 میواد، ابتدایی، متوسطه و...( دستهسبندی )ترتیبی( مانند تحصیل )بیصورت ردهبه

« کد»توان های اساس کار تحلیل محتوا هستند. برای هریک از زیر مقوله یا واحدهای تحلیل میعناوین یا سرفصل
 تعریف کرد. 

. شودمشخص « زاء محتواها و اجبخش»یا « واحد محتوا»ها باید پس از تعیین مقوله. تهیه واحد محتوا: 02-7-2-2
 شود. تقسیم می 3-72به شرح جدول « ثبت و زمینه»این واحد به دو نوع 

 . انواع واحدهای محتوا9-02جدول 
 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، 4مضمون یا تم،  .9

 ای برای قرارگیری واحد ثبت )مانند واحد زمینه جمله برای واحد ثبت کلمه( زمینه واحد زمینه 2

وان تثبت در تحلیل محتوا را می درون آن است و انواع واحدهای« واحد ثبت»برای قرارگیری « واحد زمینه»در عمل     
 مرور کرد.  71-72به شرح جدول 
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 . انواع واحدهای ثبت در تحلیل محتوا 01-02جدول 
 توضیح انواع ردیف

 جمله        در واحد زمینه« معنا»یا « فراوانی تکرار»ترین واحد ثبت با امکان تحلیل کوچک کلمه 7
 واحد موسیقیایی، رنگ یا لوگو      مواردی مانند عکس، یک  نماد 2
 یا تم در دو شکل نوشتاری یا تصویری در قالب جمله یا سکانس با ثبت معانی نزدیک به تم یا جمله موردنظر  مضمون 9
 تأکید بر اشخاص محوری در محتوا از ابعاد شخصیتی، پایگاه طبقاتی و امثال آن در متن یا تصویر    شخص 4
 د و واحدی مربوط به متن با موضوعات و مضامین متعدد )کاربرد کمتری دارد(یا بن پاراگراف 5
 بندی کتاب با ژانر(یک مجموعه پیام مانند مقاله، کتاب یا فیلم )مناسب تغییرات کم داخل محتوا مانند دسته 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، سانتیحدهای طول مانند میلیوا فضا 8

منظور شمارش و ثبت های اصلی و فرعی بهپس از انتخاب مقولهمحتوای کمّی:  . کدگذاری در تحلیل02-7-2-7

و « 7کد »توان به زیر مقوله مرد قوله جنسیت میشود. برای نمونه در مها، کدگذاری در برگه کدگذاری انجام میمقوله
تر باید انتخاب کدها بر های فرعیداد و در برگه کدگذاری وارد کرد. در صورت وجود مقوله« 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« سئلهم
سادگی و »است. این اقدامات برای « حل مسئله»معرف زیر مقوله « 2کد »نماینده مقوله اصلی مهارت شناختی و « ب»

ا را هژوهشگر است. برای واگذاری کدگذاری به دیگران، باید آنو وابسته به نظر پ« جلوگیری از اشتباه در کدگذاری
کند. برای کدگذاری باید از قواعد آموزش داد. وجود یک دستورالعمل روشن کدگذاری به این مسئله کمک می

 استفاده کرد.  77-72شمارشی به شرح جدول  
 . قواعد شمارش برای کدگذاری 00-02جدول 

 توضیح انواع ردیف
 شمارش بر اساس فراوانی تکرار یک مورد درجاهای مختلف نمونه اس فراوانیبر اس 7
 اختصاص کد فقط بابت بودن و حضور داشتن و نه فراوانی آن  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

  (–ای: جهت بار ارزشی را با عالمات مثبت )+( و منفی ). رویکرد ذره7
  3تا  7بندی شدت بین بندی واحدهای محتوا برای تمایز دقیق مثل درجهبندی کیو: درجه. درجه2
 شدت اثرگذاری هر مقوله نسبت به مقوله دیگر . مقایسه زوجی: تعیین 9

برای واحدهایی « 7کد»را با « رابطه ضعیف»توان زیر مقوله ، 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»
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ها یا معیار مشخصی انجام داد. هر طبقه معرف بندی  بر اساس تفاوتبندی را در مقولهتوان طبقهگونه موارد میدر این
 ل متعدد است. ها و واحدهای تحلییک متغیر یا مقوله با زیر مقوله

ها باید از  و 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. هشگر یا کدگذار میبرگه کدگذاری و دستورالعمل مناسب آن پژو

های حاصل از انواع محتوای برگرفته برای کدگذاری و ضبط داده. تهیه برگه و دستورالعمل کدگذاری: 02-7-2-0

، 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
یرد. لذا هر چه قدر دستورالعمل کدگذاری روایی، گتحلیل از طریق دستورالعمل یا پروتکل کدگذاری صورت می

ا جزئیات کند. البته باید توجه داشت که تعریف بپایایی و عینیت بیشتری داشته باشد، نتایج معتبرتری را فراهم می
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 قابلوجود می به
 استفاده کرد.« اظهارنشده یا نامشخص

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»ا وجود دارد. برای تحلیل جداگانه هر یک از واحدهای با هانواع مقیاس

یا برگه کدگذاری بهتر ها قرار است از کل واحدها به یک برداشت کلی رسید، باید واحدها را همگون کرد. برگه داده
. بنابراین توان شکل ابتکاری داشتاند اما میافتههای کدگذاری محبوبیت بیشتری یاست ساده باشد. هرچند برخی برگه

توان پذیر نیست. البته میهای کدگذاری در شرایط مختلف ارائه یک الگوی استاندارد امکانبا 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 کتابتک موردی برای هر مورد یا هر واحد ثبت یک برگه جداگانه در نظر گرفته می

هر یادداشت استفاده شود و همه طبقات محتوا روی ها ممکن است، از یک برگه برای برای پی بردن به مضمون آن
همان برگه وارد شود. در برگه کدگذاری تک موردی نمایش هر متغیر با یک حرف یا عدد بر مبنای تعاریف موجود 

نمونه یک برگه کدگذاری تک موردی  72-72دهند. جدول های تک موردی زمان و سردرگمی را کاهش میاست. برگه
 دهد.را نشان می
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 . نمونه برگه کدگذاری تک موردی برای تحلیل محتوای کتاب02-02جدول 
 کد مقوله فرعی مقوله اصلی ردیف

 2؛ ندارد=7دارد= عطف 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= ارزشیابیسؤاالت 
 2؛ ندارد=7دارد= روایی خواندن حیطه محتوایی 9

 2=؛ ندارد=7دارد  روزمطالب جدید و به
 2؛ ندارد=7دارد= های مناسب برای یادگیریمثال

ت حالکند. این 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 آنبرای ثبت در ردیفثبت در سطرها و موارد متغیرها یا واحدهای تحلیل 

ند. در های چند موردی بهتریافته در نشریات، برگههای رادیو و تلویزیونی یا مقدار فضای اختصاصها در برنامهثانیه
نه است. توان عدد حاصل از سنجش محتوا را نوشت. هر سطر، مربوط به یک نمونه یا واحد زمیزیر هر ستون می

 دهد. یک نمونه برگه کدگذاری چند موردی را نشان می 79-72جدول 
 . نمونه برگه کدگذاری چند موردی برای تحلیل محتوای کتاب07-02جدول 

 ها مقوله                               
 
 

 ها(ها )نمونهکتاب

 محتوایی ساختاری صوری

ف
عط

 
 

س
عک

نمودار 
پیشگفتار 

اهداف فصل 
 

ارزش
یابی

 

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 پژوهسجام برخوردار باشد. پروتکل باید چنان روشن و قابلدهی و اناست. پروتکل باید از سازمان

 توان اقدامات زیر را انجام داد. دیگر بدون هیچ مشکلی آن را تکرار کنند. برای تهیه یک پروتکل مناسب می
 هاشناسایی هدف کدگذاری داده  .أ
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 ها و واحدهای تحلیل برای کدگذاریتعریف مقوله .ب

 پایایی و عینیت دستورالعمل )از طریق پیمایش نظرات کارشناسان و آزمون کدگذاری(  برآورد روایی، .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»درباره طرح و تعریف متغیرها و چگونگی انتخاب محتوا و در کل 
یتی، ترب»های نظری مدیریت ورزشی به زیر مقولهتوان بر اساس مبانی را می« های ورزش در جامعهمؤلفه»نمونه مقوله 

« خصتعریف یا معیار مش»تقسیم کرد و با یک دستورالعمل برای هر زیرمقوله « ایتفریحی، قهرمانی و حرفه-همگانی
نمونه  74-72را انجام داد. در جدول « کدگذاری»را در نظر گرفت تا بتوان بر اساس آن « کدی اختصاصی»و در ادامه 

 شده است. یا دستورالعمل کدگذاری برای این مقوله خاص نمایش داده پروتکل

 .  یک نمونه پروتکل یا دستورالعمل کدگذاری از یک مقوله 00-02جدول 
 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 تفریحیحی: ورزش و تفریحات عمومی و همایشتفر-ب( ورزش همگانی

 9 شود.ها یا کمیته ملی المپیک انجام میها، هیئتآور که توسط فدراسیونآور و مقامپ( ورزش قهرمانی: منظور ورزش مدال
 4 شود.ها انجام میشگاهزا و درآمدزا که توسط باای: منظور ورزش رونقت( ورزش حرفه

واحدهای تحلیل را شناسایی و در هر « 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. را در برگه کدگذاری وارد کرد و در محاسبات آماری از روش

ت یا جود عینیپایایی در تحلیل محتوا به معنای و. روایی، پایایی و عینیت در تحلیل محتوای کمّی: 02-7-2-1

توافق مناسب بین کدگذاران در اختصاص کد به یک نمونه ثابت است. روایی نیز به  معنی اختصاص صحیح اعداد به 
 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: 

گیری موضوع موردبررسی تأکید دارد. درمجموع ها از منابع چندگانه اطالعات است. روایی بر توانایی ابزار در اندازهدهدا
نوعی ها بههای کمّی و کیفی و ابعاد آشکار و پنهان پیامآوری دادهشده در خصوص چگونگی جمعانواع موارد مطرح

 مرور کرد.  75-72توان در جدول صلی روایی را میبه روایی پژوهش مرتبط است. درمجموع سه روش ا



  

 

 

 روش پژوهش تحلیل محتوا  165

 های تعیین روایی یا اعتبار. انواع روش01-02جدول 
 توضیح انواع روایی ردیف

 شدهگیری متغیر تعریفبندی باقابلیت اندازهها و در ادامه مقولهگیری و تعریف آنتعیین متغیرها برای اندازه محتوا 7
 زمون با یک مالک خارجی مرتبط با متغیر موردسنجش های آهمبستگی نمره مالک 2
 گیری سازه نظری یا صفت موردنظر تعیین 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 

 زمون برای تعیین روابط فرضی )برای نمونه استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی( برگزاری آ 

وع اعتبار شود. این نتأکید می« هاتعمیم یا تفسیر یافته»برای « اعتبار علمی»ضرورت وجود در رویکرد دیگری به     
ترکیب »و امکان « ط علت و معلولیهای تجربی و روابپژوهش»است. اعتبار درونی بر « درونی و بیرونی»شامل دو نوع 

« تایج پژوهشتوان تعمیم ن»تأکید دارد. اعتبار بیرونی نیز « 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 « گیریگی در ابزار اندازهو همبست
 شده است. نکاتی مهم برای باال بردن اعتبار برگه کدگذاری و دستورالعمل آن معرفی 76-72کرد. در جدول 

 و دستورالعمل آن . نکاتی مهم برای باال بردن اعتبار برگه کدگذاری 06-02جدول 
 توضیح مورد ردیف

 دستورالعمل کدگذاری مناسب برای کدگذاران   تعریف کدگذاری 7
 هاآموزش درباره جزئیات ثبت داده آموزش کدگذار 2
 آزمایش برگه کدگذاری و دستورالعمل آن با چند کدگذار در یک یا چند مرحله مطالعات آزمایشی 9
 ها مناسب داده برای تحلیل زبان داده مناسب 4
 ها و امثال آن ها، نشانهاستفاده مناسب از رویکردهای استنباطی مانند نظریه سیستمی، استانداردها، شاخص 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 ر دفعات است. میکدگذاری واحدی ثابت د
تر با میزان توافق بین چند کدگذار محاسبه کرد. اغلب از دو یا سه کدگذار اول و دوم( یا در سطحی باالتر و مطمئن

د. ها در کدگذاری مشخص شوافق آنطور مستقل کدگذاری کنند تا میزان توشود تا محتوای ثابتی را بهخواسته می
ضریب کاپا، ضریب همبستگی اسپیرمن و درصد توافق، اسکات، »های توان از آزمونبرای تعیین میزان توافق می

پی »های روش استفاده کرد. 71-72به شرح جدول « پیرسون، آلفا کریپندروف و ضریب توافق همبستگی تطابق لین
  (. 7936)قاسمی و همکاران، انی کاربرد بیشتری دارند فرو« هولستی»و « کاپا»، «اسکات
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 های تعیین پایایی . انواع روش07-02جدول  
 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 بهر از طریق نسبت  قضاوتدرصد توافق میان دو کدگذا درصد توافق دو کدگذار 2
 n)میانگین توافق داوران(÷ ] 7( +n-1)میانگین توافق بین داوران( )=[ پایایی مرکب ضریب پایایی مرکب 9
دو مقوله  نبندی به این نحو که در آن کدگذار باید بیتعیین توافق داوران برای اتخاذ تصمیم درباره مقوله های دوگانهفن تصمیم 4

 در کدگذاری یکی را انتخاب کند. 
 ](2× )تعداد توافق دو کدگذار ÷ )تعداد کدگذاری کدگذار اول+تعداد کدگذاری دوم([× 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-)درصد توافق مورد انتظارضریب کاپا=  کاپا 1
 7 -شده( عدم توافق مشاهده÷ ضریب آلفا= )عدم توافق مورد انتظار  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 ی پیرسونضریب همبستگ 71

 است. 7-72آزمون هولستی بر اساس درصد توافق دو کدگذار و بر اساس فرمول      

 
 . آزمون هولستی برای محاسبه درصد توافق دو کدگذار0-02فرمول 

شود. نماد به معنی دو کدگذار ضرب می 2ذار اول و دوم است که در عدد تعداد توافق بین کدگ Mدر این فرمول       

1N 2معنای تعداد کدگذاری کدگذار اول و بهN 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) 
پرکاربردترین آزمون تعیین پایایی و عینیت در روش تحلیل محتواست. در محاسبه توافق  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 انتظار را بر پایه نسبت دفعات مورداستفاده از ارزشضریب اسکات توافق مورد 

 (.2-72آید )فرمول دست کند تا توافق مورد انتظار بر پایه نظریه احتمال بهمی
Pi = %OA - %EA / 1-%EA 

 . محاسبه پی اسکات2-02فرمول 

معنی توافق مورد انتظار است. برای محاسبه توافق به  EA شده و به معنی توافق مشاهده OAدر این فرمول      
-ل تصمیمها به تعداد کنسبت توافق« توافق مورد انتظار»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
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شده مالک 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،  78-72در جدول 

 . قضاوت پیرامون ضریب پایایی 03-02جدول 
 وران میزان توافق دا ضریب پایایی
 هیچ کمتر از صفر

 ضعیف 1 – 2/1
 متوسط 20/1 – 0/1
 مناسب 00/1 – 6/1

 قبولقابل  60- 3/1
 تقریباً کامل  30/1 - 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 مقولهقولهدر تعریف م»، «های کدگذاری
 توجه داشت. « پذیریحجم نمونه از باب تعمیم»و « انتخاب محتوا از باب معرف بودن»های پایایی باید به آزمون

 

 ها در تحلیل محتوای کمّیوتحلیل داده. مالحظات تجزیه02-7-7
تحلیل کرد. استفاده از آمار  SPSSافزارهایی مانند  های آماری و به کمک نرمتوان با روشها میوری دادهآبعد از جمع

وری آای و نسبی( بستگی دارد. اگر در جمعای، فاصلهها )اسمی، رتبهآوری دادهتوصیفی و استنباطی به مقیاس جمع
باشد از  رعایت شده« ای و نسبیاستفاده از مقیاس فاصله»و « توزیع بهنجار»، «انتخاب تصادفی»های فرضها پیشداده

تنباطی شود. البته استفاده از آمار اسها استفاده میآمار پارامتریک و در غیر این صورت از آمار ناپارامتریک برای استنباط
ای هگیرد. انواع روشپذیری نتایج به جامعه صورت میگیری از جامعه و برای محاسبه خطا در تعمیمدر شرایط نمونه

 معرفی شده است.   73-72شده در جدول آوریهای جمعتحلیل آماری داده
 

 های آماری  . انواع تحلیل داده با روش09-02جدول 
 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
 مه در میزان پرداختن به موضوعات علمی ها مثل تفاوت دو روزنابررسی تفاوت بین مقوله هاتفاوت 4
 ها مثل وجود رابطه بین یک برنامه  پرداختن به موضوعی خاص بررسی 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

                                                           

1. Stambler  
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 21-72به شرح جدول « شدهآوریهای جمعروابط غیرعلّی در داده»های آماری برای بررسی اع آزمونانو     
 است. شدهمعرفی

 آوری در تحلیل محتواهای حاصل از جمعهای بررسی روابط غیرعلّی داده. انواع آزمون21-02جدول 
 توضیح انواع آزمون ردیف

 مقوله در سطح اسمی داری رابطه بین دو بررسی معنی دو خی 7
 بررسی شدّت رابطه بین دو مقوله در سطح اسمی  وی کرامر  2
 ای داری رابطه بین دو مقوله در سطح رتبهبررسی معنی اسپیرمن  9
 ای و نسبی داری رابطه بین دو مقوله در سطح فاصلهبررسی معنی پیرسون  4

کل »آوری است. درصورت جمع« دوخی»محتوا با روش آماری های کمّی تحلیل بیشترین فراوانی تحلیل داده     
دو و گیری تصادفی بهتر است هر دو آزمون خیکند، اما در صورت نمونهکفایت می« کرامر وی»ها آزمون داده« شمار

دت یزان شبرای تعیین م« وی کرامر»توان از ، می«دوخی»دار بودن رابطه با وی کرامر انجام شود. یعنی در صورت معنی
ا شده بهای مشاهدهداری 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 91ها یا نمونه پژوهش کمتر از که فراوانیدرصورتی

توان مونه می. برای نها را هم مشخص کردتوان بر اساس تعیین رابطه، رتبه مقولهای اسپیرمن میهمبستگی رتبهدر       

نحوه تأکید دو روزنامه روی عناوین مختلف را با رتبه بیان کرد. یعنی کدام روزنامه تأکید یا فراوانی بیشتر عناوین روی 
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 بهسبه شد، میکه درصدها محااین
 مقایسه دو روزنامه را نشان داد.

 

 . ارزیابی کیفیت پژوهش تحلیل محتوا02-7-0
 27-72به شرح جدول « انواع خطاهای احتمالی»های ارزیابی کیفیت پژوهش تحلیل محتوا بررسی یکی از روش 

 .  است
 
 
 

 



  

 

 

 روش پژوهش تحلیل محتوا  169

 . انواع خطاهای احتمالی در تحلیل محتوا 20-02جدول 
 توضیح انواع ردیف

 های خاص درباره محتوای پژوهش داوریهای شخصی و پیشاستنباط 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   تواکمبود یا عدم دسترسی به مح 9
 وجود کدهای با تعریف ناقص و برخوردار از فرهنگ و نوع تفکر اثرگذار روی تحلیل   خطای ابهام در قضاوت 4
 خطاهای مربوط به کدگذار  خطای کدگذار  5

ش آنتروپی است. رو« آنتروپی شانون» شده در تحلیل محتوا استفاده از  روشراه دیگر ارزیابی کیفیت پژوهش انجام     
گیری عدم اطمینان حاصل از نتایج پیام با بیان توزیع احتمال است. این برگرفته از نظریه اطالعات و برای اندازه شانون

 شود. نوشته می 9-72صورت فرمول عدم اطمینان به
E≈S{P₁, P₂ … Pn}=- k∑ͫi [PᵢLnPᵢ] 

ان با توزیع احتمالی گیری عدم اطمین. اندازه7-02فرمول   

مقوله است. در  nتعداد کدگذار )پاسخگو( و  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 دادهر بهتناسب پاسخ هر کدگذابه
یین تع»و « محاسبه میزان عدم اطمینان هر متغیر»، «هاهنجار سازی فراوانی»، «شمارش تعداد برای هر متغیر»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 

 طالعاتی هر مقوله بر مجموعبرخوردار است. در مرحله پایانی و برای محاسبه ضریب اهمیت هر مقوله از تقسیم بار ا
شاخصی است که ضریب اهمیت هر مقوله را در یک پیام  (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 میشما دادهکامپیوتری وجود دارد که 

 شود:نشانی اینترنتی به این منظور معرفی می
http://www.modirplus.com/detail.php?id=7&kind=soft 

  

 یل محتوای کیفی. تحل02-0
امل هاست. تحلیل محتوای کیفی نیز شها، 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 مراحلکیفی را میاساس اهداف مطالعه، تحلیل محتوای 
 ها و تحلیل داده وکدگذاری، کدگذاری آزمایشی، کدگذاری اصلی، ارزیابی انسجام کدگذاری، استخراج نتایج از داده

 کرد. « گزارش فرایند داده تقسیم
ها یا ا یا تمهمضمون»ان و آشکار بر اساس تفسیر ذهنی است. های پنهدنبال شناخت پیامتحلیل محتوای کیفی به     
ا دو نقد گرایان بمثابه محتوای پنهان است. کیفیبه« ایاطالعات زمینه»و « محتوای اولیه»عنوان به« های اصلی متنایده

ی آن رد کیفمحتوای کّمی، بر رویکدر روش تحلیل« غفلت از محتوای پنهان متون»و « سطحی شدن تحلیل»اساسی 
به  «نحوه ادای کلمات یا لحن بیان در ادای واژگان»تواند عالوه بر تأکید دارند. در تحلیل محتوای کیفی پژوهشگر می

« سازیدلمسازی و مند، 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 بهرهبرای فهم عمق موضوع یا ابعاد درونی آن و کاهش آثار پیش« رسیدن
اده ش یک نظریه استفبرای تحلیل بر اساس دانش قبلی و هدف مقایسه یا آزمای« قیاسی یا از کل به جزء رسیدن»

 22-72(. در انواع تحلیل محتوای کیفی مفاهیم کلیدی به شرح جدول 7936شود )قاسمی، کشکر، راسخ و کرمی، می
 خوبی شناخت و درک کرد. ها را بهوجود دارد که باید آن

 . انواع مفاهیم پایه و کلیدی در تحلیل محتوای کیفی  22-02جدول  
 توضیح انواع ردیف

 یافته به یک موضوع یا عمل موردمطالعه فضای اختصاص د تحلیلواح 7
 های مشابه و مبنای ساخت رمز و کدگذاریها در قالب یک طبقه با ویژگیای از واژگان یا جملهمجموعه واحد معنا  2
 ض نظری هایی از متن در ارتباط با موضوعی خاص مبتنی بر مشاهده عینی یا فراشاره به بخش منطقه محتوایی 9
 گروهی از مضامین با اشتراک در یک وجه  مقوله 4
 هاای برای ارتباط مضامین و معانی اساسی در مقولهشیوه تم 5

ح جدول  به شر« آثار ارتباط»و « ویژگی ارتباط»، «فرستنده پیام»کاربردهای تحلیل محتوای کیفی در سه حوزه       
 گیرد. قرار می موردتوجه 72-29

 . انواع کاربرد تحلیل محتوای کیفی 27-02جدول 
 کاربرد هاپرسش عناصر انواع ردیف

 های موردبحث مؤلف )تحلیل مؤلف(پاسخ به پرسش کسی؟چه منبع فرستنده پیام 7
 های افراد، استنباط ابعاد و تغییرات فرهنگی و...تحلیل ویژگی چرا؟ فرایند کدگذاری

 های ارتباطیسازی و تحلیل سبکهای متقاعدل روشتحلی چگونه؟ کانال ویژگی ارتباط 2
 توصیف روندها در محتوای ارتباطی و مقایسه با استانداردها چه چیزی؟ پیام

 های تولیدشده های مشهور مخاطبان به پیامارتباط دادن ویژگی چه کسی؟به گیرنده
 روی مخاطب سنجش اثر پیام با کدام تأثیر؟ فرایند کدگذاری آثار ارتباط 9
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اگر نمونه موردمطالعه به حدی باشد که بتوان با شمارش طبقات و محاسبه عدد با مفهوم ریاضی وارد کار           
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 ین مرز نوع پژوهش کمّی یا کیفی خود را مشخص میمحتواست و شما با نوع اقدام خود و شناخت ا
های تاریخی درباره توان اولویت استفاده از هرکدام را مشخص کرد. در بررسیمی« هدف پژوهش و جامعه موردبررسی

کشکر، ؛ قاسمی، 7937شود )بیابانگرد، تأکید می 24-72تحلیل محتوای کیفی بر پنج روش گوناگون به شرح جدول 
 (.7936راسخ و کرمی، 

 های تحلیل محتوای کیفی  . انواع روش20-02جدول  
 توضیح انواع ردیف

 هاها بر اساس مشابهتبندی در مقولهروش قدیمی و پرکاربرد با برش متن در واحدهای مشخص و طبقه ایتحلیل مقوله 7
تنظیم و »، «شناسایی و جداسازی موضوعات»، «های بیانیکیبشناسایی تر»سنجش با زبان فرد و تحلیل بر پایه  تحلیل سنجش 2

 «  ارزشی 1مشخص کردن جهت منفی یا مثبت و شدت آن در طیف »، «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 بهاس شاخصتحلیل بر اس تحلیل نحوه بیان 4
 شناخت و درک عمیق از معناهای نهفته در متون ارتباطی )در یک فصل مستقل معرفی شده( تحلیل گفتمان 5

 
 گیری در تحلیل محتوای کیفی. مالحظات نمونه02-7-0

خ ا به سؤال پژوهش با اعتماد کافی پاسدر پژوهش کیفی، اندازه نمونه باید بر اساس نیازهای اطالعاتی مشخص شود ت
ها یا واحدهای تحلیل داده شود. معیاری برای اندازه نمونه یا واحد تحلیل وجود ندارد اما معمول است که تعداد نمونه

 در نظر گرفته شود.  91تا  7بین 
 

 ها در تحلیل محتوای کیفیآوری و تحلیل داده. مالحظات جمع02-7-2
شود. در روش کمّی ابتدا ها با هم انجام میآوری و تحلیل دادهوای کیفی برخالف روش کمّی، جمعدر تحلیل محت     
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 میقیاسی و استقرایی برای تحلیل دادههای ها از روشآوری دادهجمع
مطالعه  «ییادگیری اجتماع»و « یادگیری کنشگر»، «یادگیری شرطی»های و زیرمقوله« الگوهای یادگیری»مقوله اصلی 
« ماعییادگیری اجت»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« ینظریه یادگیری اجتماع»اگر با توجه به 

و مقایسه با یک نظریه و تحلیل براساس آن اقدام شده است. اما اگر با جستجوی متن و « استدالل قیاسی»شود؛ از 
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سازی آن بررسی و برجستهدر محتوای مورد« تأکید بر نظریه یادگیری اجتماعی»میزان جمالت تأکید کننده به تحلیل 
« نظریه غالب»توسط مؤلف اشاره شود؛ پژوهشگر از استدالل استقرائی و بررسی جزئیاتی برای رسیدن به مفهوم کلی 

 (. 7936استفاده کرده است )قاسمی و همکاران، 
« بی از هر دورکیاستقرائی و قیاسی یا ت»با دو روش « ایجاد مقوالت و طبقات»هسته اصلی تحلیل محتوای کیفی      

همگرایی یا شباهت معنادار عناصر داخلی هر »ها، باید به است. پژوهشگر در انتخاب مقوله 26-72به شرح جدول 
 توجه داشته باشد. « واگرایی یا تفاوت آشکار میان دو مقوله»و « مقوله

 . انواع رویکردهای تحلیل داده در تحلیل محتوای کیفی26-02جدول 
 یحتوض انواع ردیف

 کل )مناسب شرایط کمبود اطالعات درباره موضوع( صورت 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(جام مقایسه واژهو ان« شمارش و فراوانی» ترکیبی 9

در مراحلننی بننه شننرح « پنهننان و آشننکار»وبرگشننت و در دو بعنند صننورت رفتوتحلیل بهایننن فرایننند تجزیننه     
 شود. انجام می 21-72جدول 

 یفی  ها در تحلیل محتوای کوتحلیل داده. فرایند تجزیه27-02جدول 
 مراحل ردیف

 با رویکردی رفت و برگشتی
 وتحلیل عمیق و پنهان یاتجزیه

 چه چیزی خواسته بگوید؟
 وتحلیل آشکار ساختار یاتجزیه

 شده است؟چه چیزی گفته
 استقرایی یا قیاسی استقرایی یا قیاسی نظام کدگذاری 7
 های اصلی همقایسه با داد 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 بندیگروه 4
 تفسیر و استنتاج باز تفسیر و استنتاج باز ها تبیین یافته 5

معنا »گویند. این رویکرد بر وفاداری به کنندگان واقعاً میپردازد که مشارکتمی یزیچ آنتحلیل آشکار به شرح       
ود و شها میتأکید دارد. در تحلیل پنهان، پژوهشگر برای آشکارسازی معانی پنهان متن، غرق در داده« و متون اصلی

دار، به آشنایی یی واحدهای معنیکند. شناساقول انتخاب میعنوان نقلدار مناسب در متن جاری را بهواحدهای معنی
ترین دار، کوچکنیاز دارد. یک واحد معنی ترکوچکها قبل از تقسیم به واحدهای ها 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 طبقهد کدگذاری باز نامیده میشود. این روش فراین
تواند در یدار مشوند. تفسیر واحدهای معنیتهیه می« استقرایی یا استنتاج»شوند. کدها بر اساس اطالعات تسهیل می

حدهای ه تداوم فرایند کدگذاری نیاز است. بعد از تعیین واطول فرایند مبهم شود، بنابراین برای افزایش ثبات و اطمینان ب
معنادار، پژوهشگر باید درباره پوشش همه ابعاد محتوا در ارتباط با هدف بررسی کند.استفاده از رنگ برای متمایز 
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 تواند موردبررسی مجدد واقع شودهای 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 « سازیتراکم و خالصه»در ادامه و برای      
بر اساس سؤاالت هایی تواند به بخشها، محتوای کدگذاری شده میشوند. برای استخراج مفهوم دادهواحد، کم می

های معین باید به لحاظ های نظری از آثار تقسیم شوند. گروهها یا بر اساس فرضیهآوری دادهکاررفته موقع جمعبه
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 پیشدار بین گروهجلو و عقب کردن واحدهای معنا
ی که چه تعداد گروه کافی است به هدف پژوهش بستگیابد. اینتدریج کاهش میتولیدشده در ابتدا بیشتر است اما به

 یابد. بندی با رسیدن به توزیع منطقی پایان میدارد و گروه
شود و پژوهشگر باید تالش کند تا ماهیت پدیده تحت بررسی را ایجاد شدند فرایند تحلیل آغاز میها وقتی گروه     

وری آتری دست یابد. عمق تحلیل اغلب به چگونگی جمعبشناسد. پژوهشگر باید حتی با توصیف به دانش عمیق
 شده است. ها معرفیتحلیل داده برخی رویکردهای تفسیری در 28-72در جدول های آشکار یا نهان بستگی دارد. داده

 های کیفی تحلیل محتوا . برخی رویکردهای تفسیری در تحلیل داده23-02جدول 
 توضیح انواع ردیف

ها، ازجمله تحلیل روند تغییرات محتوا در طول زمان؛ قابلیت توصیف روابط و قوانین تعامل و تفاوت درون داده نظریه سیستمی 7
 ها   امثال آن همراه با مقایسه در انواع رسانه بینی پذیری الگو وپیش

 ها ها و قضاوت درباره دادهوجود استانداردی برای مقایسه و تشخیص نوع و مقدار تفاوت 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 زبانی نمودهای 4
 های طرفین برای تبیین پویایی رفتار، پیامدهای فردی یا جمعی تبادل اطالعات و مطالعه تعاملبررسی پیام ارتباطات 5
 ها و ارتباطات سازمانی  بررسی کارکردهای پیام در سازمان فرایندهای نهادی 6

 
 . ارزیابی کیفیت پژوهش تحلیل محتوای کیفی02-7-7

؛ بنابراین پژوهشگر است« خستگی، تفسیر اشتباه و تعصب شخصی»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 حلیل محتوای کیفی میپژوهش ت
و اعتبار شامل اعتبار « بازنمایی، پایداری و دقت»(، معیارهای پایایی شامل 7381کرد.   کارشناسانی مانند کریپندورف )

 23-72دول کنند. جزیابی کیفیت پژوهش تحلیل محتوای کیفی مطرح میرا برای ار« داده، نتیجه و فرآیند»معطوف به 
 دهدانواع اعتبار در تحلیل محتوای کیفی را نشان می
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 . انواع اعتبار در تحلیل محتوای کیفی از دیدگاه کریپندورف29-02جدول 
 توضیح انواع ردیف

ا با همعرف بودن اطالعات )اعتبار معنایی با متناظر بودن معنای داده در« گیریمعنایی و نمونه»با تأکید بر اعتبار  هامعطوف به داده 7
 گیری با معرف بودن نمونه(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(نی با واقعیتبیبین یا میزان همخوانی پیشپیش

 ها از سوی عمل تحلیلسازی یا ارائه کارکردی روابط درون متن دادهیا شبیه سازیمدلارزیابی میزان  معطوف به فرایند 9

      
 . نمونه مقاالت علمی در روش تحلیل محتوا 02-0

 دهد. های پژوهش تحلیل محتوا را نشان میهایی از مقاالت علمی با روشنمونه 91-72جدول 
 

 با روش تحلیل محتواهای علمی مقاله . نمونه71-02جدول 
 مقاله ردیف

 قالبی شناسیمعنی منظر از دبستان دورۀ نوشتاری و خوانداری فارسی کتاب محتوای تحلیل 7
fa.html-22380-41-https://lrr.modares.ac.ir/article  

 تهران دانشگاه دولتی مدیریت فصلنامه هایپژوهش محتوای تحلیل 2
https://jipa.ut.ac.ir/article_68037.html  

 توامح تحلیل روش از استفاده با ایمنطقه و شهری فضایی ساختار بر مؤثر عوامل بررسی 9
https://upk.guilan.ac.ir/article_3933.html  

 محتوا تحلیل از استفاده با جدید محصول توسعه شناسی مقوله 4
665056.htmlhttp://imj.iausdj.ac.ir/article_  

5 Framing European politics: a content analysis of press and television news 
2466.2000.tb02843.x-https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1460  

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-22380-fa.html
https://jipa.ut.ac.ir/article_68037.html
https://upk.guilan.ac.ir/article_3933.html
http://imj.iausdj.ac.ir/article_665056.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1460-2466.2000.tb02843.x
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 هدف کلی: آشنایی با روش پژوهش در عملیات  

 اهداف یادگیری
  آشنایی با مبانی روش پژوهش در عملیات 
 گیری پژوهش در عملیاتآشنایی با مالحظات نمونه 

 های پژوهش در عملیاتآوری دادهآشنایی با مالحظات جمع  

 های پژوهش در عملیاتآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 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
 

 گیری و پژوهشتصمیم. 07-0
ای هدهد و هر انسان موفق و ناموفق بر اساس تعداد تصمیمنی انجام میترین کاری است که هر انساگیری مهمتصمیم

 7-79شرح جدول گیری در شرایط معمول دارای مراحلی بهشود. تصمیمکند شناخته میدرست و غلطی که اتخاذ می
 است. 

 گیری . فرایند معمول تصمیم0-07جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 واجهه با مسئله یا مشکل نیازمند اتخاذ تصمیمی مناسب در مواجهه با آن نخستین گام و م مواجهه با مسئله 7
 های مختلف در مواجهه با مسئله  حلآوری اطالعات و شناسایی انواع راهجمع آوری اطالعاتجمع 2
 های ممکن برای مواجهه با مسئله بندی انواع گزینهاولویت بندیاولویت 9
 ین تصمیم و اتخاذ آنانتخاب بهتر انتخاب و اجرا 4
 های بعدی گیریاستفاده از آن برای تصمیم و بررسی پیامدهای تصمیم بازخورد 5

ایج ارزیابی عواقب و نت»، «پذیری آنانارزیابی امکان»، «های مختلف و ممکنحلشناسایی راه»شامل « گیریتصمیم»     
و  نیت ،کردن قصدمعنی قطعیگیری بهاست. تصمیم« حلاهانتخاب و اجرای بهترین ر»و « حلناشی از اجرای هر راه

کار است. کیفیت در بسیاری مشاغل ازجمله راهحل یا راه کار از میان چندینحل یا راهرساندن با انتخاب یک راهنتیجهبه
گیرد. ت میورص« کمّی یا کیفی»ها بر اساس معیارهایی گیریگیری است. اغلب تصمیمتابع کیفیت تصمیم« مدیریت»

در امور  «های موجودتر از میان تصمیمتر و مناسبانتخاب تصمیم دقیق»یا « کاهش خطای تصمیم»دنبال در پژوهش به
رای بمبتنی بر یک هدف یا معیار مشخص تصمیم، برای  «یپژوهش کمّ»مبتنی بر  یهامدلخاص هستیم. نخستین 

 حداقل»، «سود کردن حداکثر» مانند «یکمّ هدف» یک اساس بر طفق گیریتصمیم هامدل این . درانتخاب تصمیم است
 .گیردصورت می« در عملیاتپژوهش »و در قالب امثال آن  و «مسافت کردن

      
 مفهوم پژوهش در عملیات. 07-2 

 موجودو در خالل جنگ جهانی دوم، ارتش انگلستان از گروهی از دانشمندان خواست تا درباره مسائل  7347در سال 
پژوهش »برای اجرای ولین شکل رسمی اروش استفاده از منابع پژوهش کنند. این گروه نظامی و برای انتخاب بهترین 

در ادامه و در د. انتخاب شعملیات نظامی ها درباره ژوهش آنپدلیل به« پژوهش در عملیات»نام  بودند و« در عملیات
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 «روش سیمپلکس»بنام نخستین روش ریاضی با معرفی  یک(،و توسط جورج دانتز 7341)سال  متحده آمریکاایاالت
 برای پژوهش در عملیات، مورداستفاده و پذیرش عموم قرار گرفت.

، «تحقیق عملیات»است که در منابع مختلف به اسامی  Operations Research (OR)ترجمه « پژوهش در عملیات»      
 Operational Researchری هم بنام پژوهش عملیاتی معادلشده است. مفهوم دیگنیز ترجمه« تحقیق در عملیات»

ماتی برای خواننده ایجاد کند. در جامعه علمی و ظاهر متفاوت ممکن است ابهاوجود دارد. وجود چند عبارت به
ای هشود. طوری که در رشتهاستفاده می« پژوهش عملیاتی»و « تحقیق در عملیات»دانشگاهی ایران بیشتر دو عبارت 

لب های مربوط به مدیریت اغو در رشته« تحقیق در عملیات»عنوان درس یا حتی گرایش به« هندسی صنایع و ریاضیم»
ار صورت مترادف به کشود. دو عبارت تحقیق در عملیات و پژوهش عملیاتی بهدیده می« پژوهش عملیاتی»با عنوان 

« یقیتاریخی، پیمایشی و تطب»های مانند پژوهشصفتی  همان نقش« پژوهش عملیاتی»روند. واژه عملیاتی در عبارت می
یا همان « پژوهش در عملیات». برخی کارشناسان اعتقاددارند که عبارت است« روش پژوهش»برای معرفی انواع 

پژوهش در »(. تعاریف متعددی از 7984است )امیدوار، « پژوهش عملیاتی»تر از عبارت مناسب« تحقیق در عملیات»
ها و ای از فنمجموعه»شکلی ساده آن را به( 7318باخ و جرج )دالناست که  شدهارائههای متفاوتی نگاهبا « عملیات

ند. کنمعرفی می« های مختلفابزارهای ریاضی به همراه نگرشی سیستمی برای حل مسائل تصمیم عملی در حوزه
 های کاربردی باسائل واقعی در حوزهپشتیبانی از حل مو گیری درمجموع این روش رویکردی علمی برای تصمیم

پژوهش در »(. هدف 7331، 7وین؛ الس و روزن7984است )امیدوار، « ریاضی و کامپیوتری سازیمدل»استفاده از 
شامل انسان، ماشین، مواد، انرژی، اطالعات هایی در نظام« گیریتصمیم»و  «مسائل عملیاتی»توان حل را می« عملیات
در ساختاری منسجم و ای از چند عمل یا وظیفه مستقل در ارتباط با امور مختلف مجموعه« اتعملی. »دانستو پول 

علم »عناوینی چون این روش اغلب با (. 7388، 2دهند )ساعتیتر انجام میبزرگ یدر راستای اهدافرا عملی است که 
رفی مع وحل مسائل مدیریتی در رویکرد علمی یک « گیریهای مقداری، تحلیل مقداری و علم تصمیممدیریت، روش

همین به و اندشده، آمار و مهندسی اقتباسکاربردی های ریاضیاز رشته« پژوهش در عملیات»فنون . استتصمیم بهتر 
. این علم نیز همانند سایر علوم با مسائل و مشکالت به طریق دارندای از فنون ریاضی بیش از مجموعهای دلیل گستره

 حلیلهای ته از روشمند و منطقی با استفادکند. نگاه این روش به مسائل مدیریتی یک نگاه نظاممنطقی برخورد می
در این روش  مورداستفادهاز فنون  (.7932ها است )آذر، گیری بهتر در انواع سازمانیافته، برای کمک به تصمیمتوسعه

 ها، نظریه صف، آنالیزر، نظریه گراف، نظریه بازیسازی، آماریاضی، بهینه سازیمدلریزی خطی، برنامه»توان به می
گر اغلب از . به دلیل ماهیت محاسباتی با علوم کامپیوتر پیوند دارد و تحلیلاشاره کرد« سازیگیری و شبیهتصمیم

                                                           
1.  Luss and Rossenwein 
2. Saaty  
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 نافزارهای تجاری تحقیق در عملیات اغلب با عنواکند. نرمافزارها یا کدهای اختصاصی مربوط به آن استفاده مینرم
 افزارها و کدهای خود نوشته را دارا هستند.شوند و قابلیت استفاده در نرمابزارهای حل مسئله شناخته می

 
 در عملیات. فرایند اجرای پژوهش 07-7

 است.  2-79مراحل اجرای پژوهش در عملیات به شرح جدول 
 . فرایند اجرای پژوهش در عملیات2-07جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 بیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش و مشخص کردن مراحل اجرای پژوهش هشطراحی پژو 7
  های ممکن برای یک مسئلهها و پاسخحلها، راهدربرگیرنده انواع جواب گیرینمونه 2
 ها ها یا تصمیمها، پاسخهای ریاضی دربرگیرنده مجموعه جوابطراحی مدل هاآوری دادهجمع 9
 برای شناسایی بهترین تصمیم ها و فنون پژوهش در عملیات مدل ریاضی با الگوریتمحل  هاتحلیل یافته 4
 یا بهترین تصمیم برای اجرا  ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

یری بهتر گیمیافته برای کمک به تصمهای تحلیلی توسعهدانشی برای استفاده از روش (OR) در عملیاتپژوهش      
ه مدیران ب« ریاضی سازیمدل»و « ریزی خطیبرنامه»هایی نظیر تحقیق در عملیات با استفاده از روشپژوهش یا است. 

ن های پیچیده، در نظر گرفتمجموعه داده»کند. این روش بر در تحلیل شرایط پیچیده و اتخاذ تصمیم بهتر کمک می
ها و ابزارهای ترین روشکارگیری پیشرفتهقیق نتایج و ارزیابی ریسک و بهبینی دها و شرایط موجود، پیشمحدودیت

ای از رشتهای میانشاخه «در عملیاتپژوهش »در طراحی پژوهش باید دقت داشت که تأکید دارد. « گیریتصمیم
مار و طراحی ریاضی، آ ریزیبرنامه»هایی مانند از گرایشاست و  سازیبرای یافتن نقطه بهینه در مسائل بهینه ،ریاضیات
« هاسازیصمیمت»برای استفاده در مفاهیم مختلف دارای بر اساس نوع مسئله  «نقطه بهینه»کند. استفاده می« هاالگوریتم

 و 9-79دول شرح جسازی بهیا کمینه سازیبیشینهسازی با دو رویکرد بهینهبر اغلب . مسائل تحقیق در عملیات است
 دارند.  أکیدچند قید، تبا استفاده از یک یا 

 سازی. مسائل رایج تحقیق در عملیات با تأکید بر مفهوم بهینه7-07جدول 
 توضیح مسائل ردیف

 بیشتر باند پهنای یا باالتر تولید خط سرعت بیشتر، سود مانند سازیبیشینه 7
 ریسک کاهش یا کمتر هزینه مانند سازیکمینه 2

و  سازیدلمای است که با زبان ریاضی یافتن بهترین پاسخ برای مسائل پیچیده ایده اصلی تحقیق در عملیات      
شکل  شرحبهبا مراحل مختلفی توان را میپژوهش طراحی  شوند.سازی عملکرد یک سامانه میباعث بهبود یا بهینه

 .  دنبال کرد 79-7
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 «پژوهش در عملیات»اجرای طراحی برای . 0-07شکل 

 مرور کرد.  9-79توان با جزئیات در جدول ده را میشمراحل معرفی     
 «پژوهش در عملیات». فرایند اجرای روش 7-07جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 هاعوامل موجود و روابط بین آنشناسی و آسیبانع رسیدن به اهداف با مشاهده ومو شناسایی مشکالت  مشاهده 7
  و سؤاالت جزئی الزم برای پاسخگویی طرح پرسش کلی محقق همراه با هدف بیان مسئله 2
ای از روابط ریاضی بیان خالصه و روشن از مسئله در دنیای واقعی و سازمانی در قالب مجموعهعنوان بهمدل طراحی  ساختن مدل 9

 های موجود  کننده توابع هدف و محدودیتبیان
ا حل ییا راه جوابرسیدن به و فنون پژوهش در عملیات و ها مسئله فرموله شده با استفاده از الگوریتمحل کردن  حل مدل 4

 کامپیوتری( افزار نرم)اغلب با بهینه  تصمیم
 و دریافت بازخورد آن با تفکر و تعمق مدیریتی و ترکیب آن با نظر مشاوران  شدهییشناسااجرای تصمیم  اجرا 5

 

 «پژوهش در عملیات»در  ریزی خطیو برنامه سازیمدل .07-0
 باعث ریزیبرنامهشود قبل از مطالعه این بخش، معنای انواع نمادهای ریاضی در فصل هشتم مطالعه شود. نهاد میپیش

 و کمترین»برای شناسایی  روشی خطی، سازیبهینه یا 7«خطی ریزیبرنامه». شودمی وقت و هزینه در جوییصرفه
و  وجودم هایتوجه به محدودیت رین تصمیم بااین روش برای انتخاب بهت .است« خطی تابع یک مقدار بیشترین

پس از مشاهده و تعیین مسئله در کار باید به ساخت مدل ریاضی آن پرداخت. برای  .است کمک محاسبات ریاضیبه
د با شود. حال این تابع بایاین مسئله شناخت طراحی تابع هدف )حداکثر کردن سود یا حداقل کردن هزینه( تعیین می

 و «Tیا  شرتتی»دو نوع محصول  لباس تولیدی یکها مانند منابع مشخص شوند. برای نمونه دیتیک سری محدو
 51 حدود هفته رها هشرتتیشود اما های تولیدی در یک هفته فروخته میمانتواغلب . کندمی تولید «Mیا  مانتو»

 411 هفته هر در. نیاز است زمان «ساعت ود»به  شرتتی تولید برای و« ساعت یک»به  مانتو تولید برای .دارد متقاضی
. است شرتتی تعداد بیشتری اما برای مانتو 81 تولید هفتگی موجود برای شود و میزان پارچهمی تولید صرف ساعت

 ایباشد. حال مسئله تولیدکننده این است که با چه برنامهمی تومان 1111 مانتو هر و تومان 7111 شرتتی هر سود
فروش  از حاصل ، حاصل مجموع سودهایایجادشدهسود  )تابع هدف با حداکثر سود(؟ بیشتری داشت دتوان سومی

ایی هبا محدودیت دارد اما برای تولید را سود تولیدکننده قصد افزایش میزان هرچندخواهد بود. « شرت و مانتوتی»

                                                           

1.  Linear Programming (LP) 

مشاهده لهتعریف مسئ ساختن مدل حل مدل اجرا
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یدهای یا ق معادلهصورت را به هامحدودیتید این مواجه است. بنابراین ابتدا با« مشتری نیاز و زمان ،اولیه مواد»مانند 
 . تا()لطفی، بی معرفی کرد 4-79شکل جدول ریاضی به

 ها برای تولید . فرموله کردن محدودیت0-07جدول 
 فرموله کردن ریاضی  محدودیت ردیف

 هفته هر در لباس تولید برای ساعت T2+M1 ≤ 400 زمان 7

 (شرت بر اساس تقاضاتی تولید محدودیت) 51 ≥ شرتتی تقاضا  2
 (اولیه مواد در محدودیت) 81 ≥ مانتو مواد اولیه  9

ها را محاسبه و خطوط آن را بر روی محور مختصات ترسیم و با شناسایی نقاط بهینه، بهترین در ادامه باید محدودیت
ریزی خطی و تحلیل آن اصالحات نامههای ترسیمی برروشدر مرور نقطه یا جواب را شناسایی کرد. برای این منظور و 

 وجود دارد.  5-79مهمی به شرح جدول 
 ریزی خطی  های ترسیم و تحلیل در برنامه. اصطالحات مهم در روش1-07جدول  

 توضیح مفهوم ردیف
م آن منطقه و رس یهرکجار های بهینه در داخل آن قرار گرفته و ترسیم دو نقطه دای که جوابیا منطقه شدنی یا منطقه هِ جّ وَمنطقه مُ 7

دو را به هم متصل کند از آن خارج نخواهد شد )باید محدب باشد(. برای مثال در دو شکل مقابل موردی  خطی که آن
 افتد. که محدب نیست، خط ترسیمی از آن بیرون می

 
های جواب 2

 گوشه
 تواند بهترین جواب ما باشد. ها مینها که یکی یا چند مورد از آهای موجود در منطقه موجه و گوشهجواب

 
بهترین جواب با تأکید بر کمترین هزینه و بیشترین درآمد، کمترین ضایعات و بیشترین تولید و امثال آن است. ما در  جواب بهینه 9

 دنبال بهترین آن یا جواب بهینه هستیم. منطقه موجه دارای تعداد زیادی جواب وجود دارد که ما همواره به
 شود و هیچ محدودیتی ندارد. تشکیل می محدودیتجوابی که از دو  جواب نامحدود 4

 
 وقتی در یک یا دو نقطه، یک جواب بهینه یکسان داشته باشیم.  ن هگُبَتَ 5

 
 هایمعادلههای کمی و های کیفی، تبدیل به شاخصشاخص« حل مسئله»برای ریزی خطی در مدل برنامه درواقع     
روش یا  دستی ترسیم صورتبهتوان مسئله را می 2xو   1x دو متغیر یا دو جملهحداقل شود. با داشتن میی خط

ترسیم دستی دشوار است و باید ، و امثال آن بیشتر شد  4xو  3xبا تعداد متغیرها یا جمله . اگر حل کرد سیمپلکس
حل مسئله  درک بیشتربرای  است.« دو بعد»بیش از  . دلیل امر لزوم ترسیماستفاده کردسیمپلکس باید از روش  حتماً

شود؛ به حاصل می« 2x4»و « 1x3»با مجموع تابع هدف  مثالبا روش ترسیم به یک مثال دیگر توجه کنید. در این 
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 611از  ترکوچکمساوی یا  «2x»و « 1x2»مجموع  و 451از  ترکوچکمساوی یا « 2x»و « 1x»( مجموع st:طوریکه )
 ها(. محدودیت باشد )همان

 
« 1x» باریکبرای آن که  ردکمحدودیت اول را در دو نقطه شناسایی باید . ابتدا دداروجود دو محدودیت مثال  ندر ای

شود. می 451برابر « 1x»گیریم ورا برابر صفر می« 2x»هم  باریکشود و می 451برابر « 2x»گیریم و را برابر صفر می
 . (7933)صالحی،  نمایش داد 6-79جدول شکل بهتوان این حاالت را می

 محدودیت اولدر . نمایش انواع حاالت 6-07جدول 
451 1 1x 
1 451 2x 

توان بر روی یک محور مختصات دو بعدی بر اساس دو متغیر یا دو جمله ترسیم کرد و یک حال این دو نقطه را می
 کنیم. ترسیم می 2-79و برعکس( شکل  451برابر  2xبرابر صفر و  1xخط از مجموع دو شرایط ممکن )در حالت 

  

 
 . تبدیل محدودیت اول به یک خط مورب در مدل ترسیمی2-07شکل 

خواهد بود. در اغلب موارد متغیرهای مورد  ایجادشدههای ممکن در محدوده مثلثی خط ، محدوده جوابدرواقع
 کار را برای محدودیتدر ادامه همینگیرند. ار میمثبت هستند و به این شکل بر روی دو محور مختصات قربررسی 

گیریم و عدد هر یک را بر اساس قید دهیم. یعنی برای هر یک از دو حالت یک بار صفر در نظر میدوم انجام می
خواهد بود، چون دو برابر شده و باید مقدار واقعی آن »« به مقدار »« در این شرایط کنیم. شناسایی می شدهمطرح
 (. 1-79ه شود )جدول محاسب

 . نمایش انواع حاالت محدودیت دوم7-07جدول 
911 1 1x2 
1 611 2x 

ترسیم  9-79شرح شکل در این حالت و مثل قبل، خط مبتنی بر محدودیت دوم را هم روی محور مختصات به    
 خواهیم کرد. 
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 خط مورب در مدل . تبدیل محدودیت دوم به یک 7-07شکل 

هایی است که در زیر محدوده مثلثی شکل خط دوم یا محدودیت دوم دودیت دوم نیز شامل جوابمح درواقع     
مشترک بین دو خط  ایجادشدهها با توجه به هر دو محدودیت، به منطقه گیرد. محدوده نهایی و اصلی پاسخقرار می

مشخص کرد. در این شکل  4-79ای را بر اساس محدوده موجه به شرح شکل حاال باید نقاط گوشهشود. ایجاد می
  (.7933)صالحی،  اندشدهمشخصهای اطراف منطقه موجه ای در محدودهنقاط گوشه

 

 
 ای در منطقه موجه . مشخص کردن نقاط گوشه0-07شکل 

به  ای، شروعدو محدوده رعایت شده باشد را بر اساس نقاط گوشه کهطوریبه سازحداکثر تابع هدفحال با توجه به 
محاسبه  2x+ 41x3=MaxZحداکثر ساز یا  تابع هدفای را با ش مختصات آن خواهیم کرد. یعنی هر نقطه گوشهنگار
 کنیم. می

 
 هر دو محور صفر است و نقطه  Aای گیرد. در نقطه گوشهراحتی انجام میمحاسبه به Dو  A ،Bای برای نقاط گوشه

Z ای هم صفر خواهد شد. در نقطه گوشهB 1ور مختصات محx  2صفر و با محورx   و انجام محاسبه در  911به میزان
  1x صفر و محور 2xای مختصات گوشه Dخواهد شد. در نقطه  7211آن  Z، میزان  2x+ 41x=3MaxZ هدف تابع
باید مراحل   cای خواهد بود. برای محاسبه نقطه گوشه 7951آن  Zدر تابع هدف، میزان است و با محاسبه  451

ده ها منفی شکنیم تا عالمتاز محدودیت اول ضرب می ایجادشدهدنبال کرد. ابتدا عالمت منفی را در معادله خاصی را 
 کنیم. و سپس آن را با معادله ایجادشده از محدودیت دوم جمع می
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450-≤ 2 x -1x- 
+ 

2x1+ x2 ≤ 600 

= 150 1x+0 = 150 => 1x 
دهیم تا مقدار ها قرار میهای مربوط به محدودیتمعادلهرا در یکی از  محاسبه شد، این عدد 751به میزان  1x حاال که

2x  .هم مشخص شود 
 2x1+ x2 ≤ 600 

(2×150)+ x2 = 600 
= 300 2x 

قرار   2x+ 41x=3MaxZعادله یا تابع هدف را در م آمدهدستبهباید مقادیر  cای در نقطه گوشه Zبرای تعیین میزان 
  خواهد شد. 7651 برابر c در نقطه   Zان میز ترتیباینبهداد. 

ای در تابع هدف محاسبه شد و تابع هدف نیز بر اساس حداکثر بدین ترتیب با توجه به اینکه میزان همه نقاط گوشه
 به دلیل باالتر بودن از سایر نقاط است.  7651با میزان  c بهترین نقطه یا نقطه بهینه، نقطه است؛ بنابراین  Z  میزان عدد

ع شود. در این حالت، تابنیز به مثال دیگری اشاره می« تبهگن»و « جواب نامحدود»برای درک بیشتر درباره مفاهیم 
 ها به شرح ادامه خواهد بود. هدف و محدودیت

 

 
 4مساوی یا بیشتر از   2xو  1xطوریکه در محدودیت اول جمع است به  2x+ 21x=2MaxZدر این مثال تابع هدف 

 خواهند بود.  8-79شرح جدول های دو محدودیت بهبر این اساس معادلهباشد.  4از  ترکوچک یامساوی   2xباشد و 
 های مربوط به دو محدودیت . معادله3-07جدول 

4 1 1x محدودیت اول 
1 4 2x 
- 4 2x محدودیت دوم 

 خواهد بود.  5-79دو محدودیت به شکل  بنابراین ترسیم خطوط مربوط به

 
 . خطوط ترسیمی بر اساس دو محدودیت1-07ل شک
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وجود دارد، زیرا نقاط مشترک بین خطوط دو « جواب نامحدود»اصطالح ها باز است و بهدر این حالت دامنه جواب
محدودیت بسته نیست. در این حال در این شکل دو نقطه گوشه وجود دارد که با محاسبات بر اساس تابع هدف نتایج 

  (.7933صالحی، )شودزیر حاصل می

 
 جموعدرماست.  ایجادشده« تبهگن»ای و حالت و برابر بودن میزان در دو نقطه گوشه آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

 هایمحدودیت اب و خاص شرایط در را( هزینه کمترین یا سود مانند بیشترین) نتیجه بهترین توانمی خطی ریزیبرنامهبا 
ریزی خطی فرموله و در قالب یک مدل صورت برنامهمنظور باید بتوان مسئله را بهبرای این . آورد دستبه خاص

max کرد.معرفی مشابه مدل زیر ریاضی  𝑧 = 𝑓(𝑥1, … , 𝑥𝑛) 𝑠𝑡:  𝑔𝑖(𝑥1, … , 𝑥𝑛) ≤ 𝑏𝑖   𝑥𝑖 ≥ 0 

ائل . در مساست ترین یا کمترین مقدار آنبیش شناسایی مفهومبهو « تابع هدف مسئله» f(x)مدل ریاضی، در این      

سازی زیان، کوتاه کردن زمان انجام کار، کاهش ضایعات، افزایش کیفیت و امثال حداکثرسازی سود، حداقل»واقعی 
 : ند. معادلهگیرقرار می موردتوجه« پژوهش در عملیات»های از مفاهیمی هستند که در قالب توابع هدف در مدل« آن

gi (x) ≤ bi 

یا یود قبا رعایت و حفظ این تابع هدف باید است که حداکثرسازی مسئله در  موردتوجه هاییا محدودیت بیانگر قیود
رایند ف»برای  است.« انسانی، مالی، فیزیکی و امثال آن» های منابعاغلب بر اساس محدودیتباشد. قیود ها محدودیت

استفاده  «نیروی انسانی، چوب و چرم»ای تولید محصوالتش از برکه یک تولیدکننده میز و صندلی « ریاضی سازیمدل
مشخص  تومان 211تومان و هر صندلی  511توان به این شکل عمل کرد که ابتدا سود فعلی از قرار هر میز ؛ میکندمی

ی شده د معرفرا مانند موارمنابع مورداستفاده برای تولید هر میز و صندلی و میزان کل منابع در دسترس شود. در ادامه 
 مشخص کرد.  3-79شرح جدول به 

 «پژوهش در عملیات» سازیمدل. منابع نمونه برای 9-07جدول 
 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
 مترمربع 911 مترمربع 105 مترمربع 7 چرم 9
  711 511 سود 4
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تواند می «میز و صندلی»با تولید چند عدد ، «محدودیت منابع موجود»با توجه به این است که تولیدکننده مسئله      
های تولیدی ها و کارگاهکارخانهاغلب در ، ریزی تولیدبرنامهساده از . این مسئله داشته باشدحداکثرسازی سود 

 . شودفاده میاست 71-79هایی به شرح جدول گاماز مسئله ریاضی  سازیمدلای که بر است موردتوجه
 برای نمونه کارگاه تولید میز و صندلی سازیمدلهای . گام01-07جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 را برابر با تعداد صندلی تولیدشده  2Xبرابر با تعداد میز تولیدشده و  1Xتعریف  تعریف متغیر تصمیم 7
   2X+1001X=500Z به شرح تابع سودو سود  هدف مسئله حداکثرسازی یف تابع هدفتعر 2
یا  تعریف قیود 9

 هامحدودیت
معنای لزوم به  2X+31X5≥200قید با منبع نیروی انسانی ها مانند تعریف آنمحدودیت و تعیین تعریف هر منبع 

  نبودن نفر  211بیشتر از برای تولید میز و صندلی  مورداستفادهکل نیروی انسانی اینکه 
max ارائه مدل ریاضی 4 𝑧 = 500𝑋1 + 100𝑋2 5𝑋1 + 3𝑋2 ≤ 200 2𝑋1 + 𝑋2 ≤ 500 𝑋1 + 0.5𝑋2 ≤ 300 𝑋1 ≥ 0, 𝑋2 ≥ 0  
له ئحل با الگوریتم سیمپلکس است. هرچند مسو قابل LPریزی خطی شده، یک نمونه ساده از مدل برنامهمدل ارائه     

است؛  حلصورت دستی با الگوریتم سیمپلکس قابلراحتی و بهو به یا محدودیت قید 9متغیر و  2مورداشاره دارای 
صی افزارهای تخصشود با نرمتر و گاهی دارای چند هزار قید و متغیر هستند که الزم میاما مسائل واقعی بسیار بزرگ

در جدول خطی ریزی افزارهای حل مسائل برنامهترین نرماز مهم ها پرداخته شود. برخیهای ریاضی آنبه حل مدل
 شده است. معرفی 79-77

 ریزی ریاضیافزارهای حل مسائل برنامهترین نرم. برخی از مهم00-07جدول 
 توضیح افزارنرم ردیف

7 WINQSB نویسیبه برنامهدر کاربردهای مختلف با روش ساده و بدون نیاز ریاضی های امکان اجرای انواع مدل 
2 LINDO  وLINGO ریزی ریاضی به فرم بسته با تشکیل ماتریس های برنامهافزار دارای زبان کدنویسی برای معرفی مدلدو نرم

 افزار . ضرایب تابع هدف و قیود توسط خود نرم
9 GAMS های با ابعاد بزرگ به فرم بسته نوشتن مدلبرای  دارای زبان کدنویسی مخصوص 
4 AIMMS  ها و نمایش نتایج های کاربری برای ورود اطالعات، اجرای مدلامکان ایجاد فرمبا 

یف تعرقابل «های مختلطمدل»یا  «صفر و یک» ،«صحیح»، «حقیقی»متغیرهای با توجه به انواع های ریاضی مدل     
ی ریزهای برنامهانواع مدل« هادیتیا محدو قیود»و  «تابع هدف»بنابراین بر اساس خطی یا غیرخطی بودن . هستند

توان به مواردی به میبرای پژوهش در عملیات، ریاضی  سازیمدلد. ازجمله کاربردهای وجود دارنخطی و غیرخطی 
 اشاره کرد.  72-79شرح جدول 
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 ریاضی برای پژوهش در عملیات سازیمدل. انواع کاربردهای 02-07جدول 
 توضیح انواع ردیف

رای سود بمنظور تعیین ترکیب بهینه تولید با توجه به محدودیت منابع در دسترس ریزی تولید بههای برنامهمدل یزی تولیدربرنامه 7
 حداکثری

ریزی برنامه 2
 ونقلحمل

 ویژه زمانها بههای تقاضا مانند فروشگاهکننده مانند کارخانه به محلونقل کاالها از مبادی عرضهسازی حملبهینه
 (سازی هزینه حملبا رویکرد حداقل)د بودن عرضه و تقاضا محدو

و « بندی امتحانات در دانشگاهزمان»و « ها، متروحرکت قطارها، هواپیما»بندی در اموری مانند سازی زمانبهینه بندی بهینهزمان 9
 (ممکنکمترین زمان ) در « های کاری بر اساس تراکم مراجعین در ساعات مختلفبندی نوبتزمان»

تخصیص بهینه  4
 منابع

از سازمان به واحدها یا شعب خود « بودجه، نیروی انسانی، تجهیزات و امثال آن»سازی تخصیص منابعی مانند بهینه
 ها شده از آنبا حداکثرسازی ارزش کلی کسب

ریزی برنامه 5
 کالسی

ای کالسی در هسازی برنامهمنظور بهینهقیود بهبا یک دسته از « دانشجو، کالس، استاد و درس»های تعیین بهینه مؤلفه
 (ظرفیت کالس با تعداد دانشجو تداخل کالسی دانشجو و استاد یا تناسب ممانعت از  ازجمله)های آموزشی نظام

 (ضایعاتبرای حداقل مدلی )های فوالدی یا پارچه در ابعاد مختلف سازی برش ورقبهینهمانند  برش بهینه 6
 سنجش کارایی 1

 واحدهای صف
ها مانند ها برای ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی واحدهای صف سازمانهای تحلیل پوششی دادهمدلاز  استفاده

 جیا نتای هاخروجی و های کمترورودیتأکید بر خروجی به ورودی با ر اساس کارایی ب)واحدهای استانی یا شعب 
 (رسشعب بانک، بیمه، واحد دانشگاهی و مدا رد بیشتر

سازی مسائل بهینه 8
 ایساختار شبکه

عبور لترین مسیر، بیشترین جریان قابکوتاه»ای مانند تعیین مسائل دارای ساختار شبکه برای حل  ریاضی  سازیمدل
 و امثال آن «هاسازی ترافیک در خیابانبهینه»، «از شبکه توزیع آب یا گاز

تعیین جیره  3
 غذایی بهینه

دیگر  ها وها، چربیها، ویتامینپروتئین»برای تعیین جیره غذایی دام با حداقل نیاز روزانه دام به ریاضی  سازیمدل
 ها و ترکیب جیره غذایی با کمترین هزینه در دامداری« مواد مغذی 

تعیین الگوی  71
 مناسب کشت

-ابع موجود و شرایط آبهای مناینکه در چه استانی چه نوع محصولی و به چه میزان کاشت بر اساس محدودیت
 بیشترین محصول ممکن با کسب  وهوایی

ریاضی است. درواقع هر جا که بخواهیم تصمیمی  سازیمدلموارد مورداشاره بخش کوچکی از کاربردهای متنوع      
ریاضی کمک  سازیمدلتوان از شمار اتخاذ کنیم، میهای مختلف و در برخی مواقع بیبهینه از بین گزینه

 (.7932)مهرگان، گرفت

 . نظریه بازی 07-1
گیری انواع رفتارهای تصمیم است که در 7«جان فون نیومن»نظریه بازی برگرفته از رهیافت عقالنی و ارائه شده توسط 

اقتصادی، نظامی، اجتماعی، »های در حوزه مطلوب نتایج به منظور دستیابیبه برای تعامالت و مذاکرات ازجمله
 حل ایبر رقابتی شرایط در که است تعامالت از ریاضی مدل یک بازی کاربرد دارد. نظریه« ل آنهاکامپیوتری و امثا

 الگوی کی نظریه بازی .گیردمی قرار مورداستفاده منطقی گیرندهتصمیمیا چند طرف  دو بین مذاکرات آغاز یا اختالفات
 است. 79-79شرح جدول هایی بهفرضتعامالت با پیش مطالعه پژوهشی برای
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 . مفروضات نظریه بازی07-07جدول 
 مفروضات ردیف

 بودن طرفین مذاکره یا بازیکنان منطقی 7
 تعامل یا مذاکره  یا نتیجه حداکثررسانی سودمندیبرای به تالش طرفین یا بازیکنان 2
 از سوی طرفین مذاکره یا بازیکنان  بازده پذیرش باالترین 9
 در طرفین مذاکره یا بازیکنان (مقاومت نقاط) باالتر امنیتی حهای دارای سطحلپذیرش راه 4
 بازی از قوانین آگاهی طرفین مذاکره یا بازیکنان  5
 کردن طرف دیگر از سوی بازیکنان یا طرفین مذاکرهمنطقی فرض 6
  طرفین کننده برایبودن تعداد بازیکن و مذاکره شدهشناخته و ثابت 1
 های موجود و دارای اولویت ثابت برای طرفینای از گزینهعهرسمیت شناختن مجموبه 8
 های هر طرف توسط طرف دیگر مذاکرهامکان برآورد اولویت گزینه 3
 مذاکره  شده برای دو طرفوجود تعداد طرفین مذاکره ثابت و شناخته 71
 شدید در تعامل و مذاکرهنبود محدودیت کنترل  77
 بهینه( 7ای با حداکثر منافع )پارتوحل در نقطهن به راهکارآمدی تصمیم یا رسید 72

تواند در قالب عقالنیت راهبردی های اجتماعی میاین نوع عقالنیت بیشتر در زندگی اجتماعی کارایی دارد و تعامل
ها خابتدنبال بهترین شقوق ممکن برای رسیدن به هدف خود است و انبندی شود. در عقالنیت پارامتریک، فرد بهطبقه

و رفتارهای سایر افراد، تأثیر چندانی در انتخاب او نخواهد گذاشت. در عقالنیت راهبردی، تصمیم فرد، مبتنی بر 
د. از های خود لحاظ کنگیریها را در تصمیمتصمیمات کنشگران و بازیگران دیگر است و هم باید دیگران و رفتار آن

م با آن صورت منظاستفاده کرد. رفتار روزمره، رفتاری است که افراد به توان در تحلیل رفتار روزمرهنظریه بازی می
مالقات دوستان و »توان به رفتارهای روزمره می ازجملهدهند. درپی رخ میهای زمانی پیدرگیرند یا چند بار در دوره

 اشاره کرد. « نوادهگفتگو با خا»و « خرید مواد غذایی»، «رفتن به رستوران»، «تماشای تلویزیون»، «وابستگان
مبنای نظریه بازی مبتنی بر گروهی از نظریات ریاضی است که منطق آماری را برای انتخاب عقالنی و راهبردی در 

ای از قواعد حاکم بر موقعیتی رقابتی بین دو یا چند فرد با گروه برد. یک بازی مرکب از مجموعهکار مییک بازی به
فتی خود را به حداکثر یا پرداختی خود را به حداقل برسانند. یک مشخصه اصلی کنند دریااست که طی آن سعی می

 (. 7989است )جوادی یگانه،  74-79شرح جدول های متعارض و اجزایی بهبرای بازی در این نظریه، وجود موقعیت
 . انواع اجزا در نظریه بازی  00-07جدول  

 توضیح انواع ردیف
 گیرندگان به گروهی از تصمیمو اشاره  playerیا  بازیگر 7
 و اشاره به راهبردهای در دسترس هر بازیگر  Strategyیا  راهبردها 2
 و اشاره به گروهی از نتایج حاصل انتخاب یک راهبرد خاص از طرف هر بازیگر  outcomeیا  نتایج  9
 ه توسط هر بازیگر شدهای حاصل از نتایج انتخابو اشاره به گروهی از بازده Payoffیا  بازده 4

                                                           

 .شوندمی ناشی علل ٪21 از اثرات ٪81 تقریباً رویدادها، از بسیاری برای که کندمی . بیان7
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ا، از هاز سوی بازیگران و نتایج مترتب بر این انتخاب شدهانتخاببرای تحلیل رفتارهای محتمل و راهبردهای       
« النیعق-فردی»صورت شود. در نظریه کالسیک بازی فرض بر این است که هر بازیگر بهمنطق آماری استفاده می

ود. در یک شهای خود او( معین میبازده فقطنههای مرتبط با او )و با ترتیب بازدههای نتایج او، است و ترتیب اولویت
 هستند.  75-79شرح جدول ترین راهبردهای در دسترس بازیگر بهبازی دو یا چند نفره مهم

 . انواع راهبردهای در دسترس بازیگر در نظریه بازی  01-07جدول   
 توضیح انواع ردیف

 و اشاره به تالش برای افزایش سود دو طرف و در نتیجه کسب سود بیشتر برای خود  Cooperationیا  همکاری  7
 و اشاره به بیشینه کردن سود خود و عدم همکاری با طرف مقابل  Defectionیا  همکاری عدم 2

ای یک بازیگر مانند این دو راهبرد برای دو نفر یا دو بازیگر در مقابل هم، ترجیحات یا اولویت رفتاری را بر     
 (.7989کند )جوادی یگانه، ایجاد می 76-79شرح جدول را به« بازیگر ب»در برابر « بازیگر الف»

 . ترجیحات رفتاری بازیگر الف 06-07جدول 
 بازیگر ب                   

   همکاری  عدم همکاری
 همکاری S R بازیگر الف

P T عدم همکاری 
وجود دارد )جوادی  71-79ترجیح رفتاری برای بازیگر الف در برابر بازیگر ب به شرح جدول در جدول فوق، چهار 

 (. 7989یگانه، 
 . انواع ترجیح رفتاری بازیگر الف در برابر بازیگر ب 07-07جدول  

 توضیح انواع ردیف
 وسوسه 7

Tempation 

کند. از دیدگاه نفع فردی و کاری می: قصد عدم همکاری دارد اما بازیگر ب همDCهمکاری یا  -عدم همکاری
 ند.   ککند و از مزایای همکاری استفاده میعقالنیت اقتصادی، این بهترین گزینه برای فرد است؛ زیرا همکاری نمی

 پاداش 2
Reward 

 مندی از پاداش همکاری : همکاری هر دو بازیگر و بهرهCCیا   همکاری-همکاری

 مجازات  9
Punishment 

 : عدم همکاری دو بازیگر و تجربه محرومیت و نوعی مجازات DDعدم همکاری -اریعدم همک

 حماقت 4
Sucker 

کند و از همکاری بازیگر الف : قصد همکاری دارد اما بازیگر ب همکاری نمیCDعدم همکاری یا  -همکاری
 شود. تن متهم میقرارگرف سوءاستفادهکند. در این حالت بازیگر الف به حماقت و مورد می سوءاستفاده

های شود و با خود، ترجیحات و انتخاب، اغلب برای بازی دوراهی زندانی استفاده میمورداشارههای گذارینام     
های بازی بزدالنه، شود. فرضاً در برخی از روایتهای دیگر دیده نمیاین بازی را دارد. ترجیحاتی که الزاماً در بازی

CD شود. از دیدگاه برخی کارشناسان، مند میدیگری نیز از آن بهره هرچندت فرد است؛ حماقت نیست، بلکه نجا
تأکید دارد. ایثارگری  7«ایثارگرانه، مبتنی بر همکاری، فردگرایانه، مبتنی بر رقابت»نظریه بازی بر چهار الگوی غالب رفتار 

                                                           

1. Altruistic, Cooperative, Individualistic, and  Competitive 
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ت. تالش برای بیشینه کردن منافع مشترک اسمعنای معنی تالش برای بیشینه کردن منافع دیگران است. همکاری بهبه
برای بیشینه کردن  معنای تالشدنبال بیشینه کردن منافع فردی، بدون توجه به دیگران است. رفتار رقابتی بهفردگرایی به

فتار گری را هم برای رتوان صورت پنجمی بنام طفیلیتفاوت منافع بین خود و دیگران است. عالوه بر این موارد می
ری گبردن از همکاری دیگران است. البته فردگرایی با طفیلیور کرد که به بیشینه کردن منافع فردی از طریق نفعتص

است که در از آن است. این در حالی سوءاستفادهاین تفاوت را دارد که بر اصل چشمداشت همکاری طرف دیگر و 
دنبال افزایش منافع فردی خویش است. نکردن او، بهدیگر و همکاری کردن یا فردگرایی، بدون توجه به رفتار طرف

ری، گها ندارد، در حالیکه در طفیلییعنی در فردگرایی، فرد چشم طمع به همکاری کردن دیگران و بهره جستن از آن
 (.78-79آید )جدول دست میسود فردی از طریق نفع جستن از همکاری دیگران به

 رای بازیگر الف در یک بازی دو نفره . انواع رفتار متصور ب03-07جدول    
 بازیگر ب                   

   همکاری  عدم همکاری
 همکاری همکاری ایثار بازیگر الف

 عدم همکاری گریطفیلی فردگرایی/رقابت
هی وراد»گیری چهار نوع بازی شکلبندی چهارگانه، منجر بهتفاوت ترجیحات چهار نوع رفتار بر اساس تقسیم     

های دیگری مانند شده است. البته بازی« همنوایی یا هماهنگی»و « تضمینی»، «بزدالنه یا جوجه مرغی»، «زندانی
که بر گردند، بلها باز نمیصورت صریح به این حالتهم هستند که به« دوراهی اجتماعی»و « دیکتاتور»، «اولتیماتوم»

ا به هبط و ترجیحات بازیگران را در این بازیاتوان روشوند. مییاساس نوع دیگری از روابط میان بازیگران طراحی م
نواع اند. اسه بازی اخیر بر اساس منطق متفاوتی طراحی شده حالبااینهای کالسیک نظریه بازی بازگرداند. حالت
 (.  7989اند )جوادی یگانه، معرفی شده 73-79ها در نظریه بازی در جدول بازی

 ها در نظریه بازی بازی. انواع 09-07جدول 
 توضیح انواع ردیف

 DDتأکید بر رفتار غالب مجازات با فردگرایی و رقابت یا  زندانی دوراهی 7

 CDتأکید بر رفتار غالب ایثار، حماقت یا همکاری با وجود عدم همکاری یا  مرغیبزدالنه یا جوجه 2

 DDینان از همکاری طرف مقابل یا تأکید بر رفتار غالب پاداش، یا همکاری با اطم تضمینی  9

 DDتأکید بر رفتار غالب عدم همکاری در قبال عدم همکاری از طرف مقابل یا  نوایی یا هماهنگیهم 4

 صفانهعنوان تالفی برابر پیشنهاد غیرمنتأکید بر رفتار از دست دادن امتیاز خود برای حذف امتیاز طرف دیگر به اولتیماتوم 5
 د بر رفتار مبتنی بر اختیار کامل یک نفر برای تقسیم سهم طرفینتأکی دیکتاتور 6

 تأکید بر رفتار استفاده مشترک از منافع با اولویت منافع فردی نسبت به منافع جمعی  دوراهی اجتماعی  1
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ای را طراحی کردند که فقط دو مریل فالد و ملوین درشر بازی 7351در سال : 7. بازی دوراهی زندانی07-1-0

ای هدانی بنام آلبرت توکر، یک سناریو بنام دوراهی زندانی برای این بازی ساخت. یکی از روایتبازیگر داشت. ریاضی
 این سناریو در کادر ادامه آمده است. 

 حکومیتم برای کافی شواهد باید اند و پلیسدستگیر شده پلیس قتل یک جوان توسطبه وشوهر مظنونزن دو
-شواهد موجود برای اثبات دست. کندمی بازجویی مظنونین از جداگانه کار این د. برایکن آوریجمع مظنونین

شوند. هر دو سال زندان می 9ربایی جرم آدمیک اعتراف نکنند، بهها در قتل کم است؛ و حتی اگر هیچداشتن آن
اهد بود. همچنین به آن کمتری در زندان خو زمانمدتاعتراف کنند،  هرکداممظنون در سلول انفرادی هستند و 

عتراف ا نفر یکتری خواهند داشت. البته اگر که اگر هر دو اعتراف کنند، هر دو زمان زندانی کوتاه شدهگفتهدو 
 و انکار یکی اعتراف بین باید زندانی شود. هرکمتر می انکارکنندهکننده بیشتر و اعتراف زمانو دیگری انکار کند، 

طراحی چگونگی  ،بازیاین کند. می انتخاب را راه کدام دیگری که داندنمی هاآن زا هرکدام و کند انتخاب را
 را راه دو این از یکی خود، حبس مدت رساندن حداقل برای زندانی هر کنیم فرض ما این انتخاب است. اگر

 است نممک ود است. یعنی هر صفر غیر مجموع با بازی یک بازی این گرفت که نظر در توانمی کند،می انتخاب
 . کنند انکار را انتخاب یا اعتراف گزینه

 نتیجه هب نسبت نگرانی بدون ،«خود بازده کردن حداکثر»بازیگر  در اینجا دغدغه هر هابازی انواع نظریه دیگر مانند     
 کی« انیزند دوراهی»بازی  درمجموعانکار است.  بازیکن هر منطقی این بازی انتخاب است. در بازیگر دیگر نهایی
-79    لبیشتر است. جدو برای کسب سود نفر و نمایشگر چگونگی همکاری دو «غیرصفر با مجموع» اصطالحبه بازی

 دهد.را نشان می« زندانی دوراهی»ساخت ترجیحات دو بازیگر الف و ب در بازی  21
 انی  زند دوراهی. ساختار بازده دو مظنون یا دو بازیگر الف و ب در بازی 21-07جدول   

 بازیگر ب                           
   همکاری )انکار( عدم همکاری )اعتراف(

 همکاری )انکار(   -7،  -7   -21،  -0 بازیگر الف
 عدم همکاری )اعتراف(   -0،  -21   -01،  -01

داد ند. منفی بودن اعاعداد سمت چپ ویرگول ترجیح بازیگر الف و اعداد سمت راست آن، ترجیح بازیگر ب هست     
 به زندان خواهند رفت؛ درهرصورتاست که بازده هر بازیگر در این بازی، نهایتاً زیان است و دو بازیگر  علتاینبه

معنای زیاد بودن میزان بازده یا کم شدن میزان زیان است. این ترجیحات با تواند کم شود و این بهولی این زندان می
 هستند.  27-79شرح جدول سناریوی ارائه شده، به 
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 . انواع ترجیحات بر اساس سناریوی بازی دوراهی زندانی در نظریه بازی 20-07جدول 
 توضیح انواع ردیف

 و ده سال حبس برای هر بازیگر به جرم قتل  DD یا Pگزینه مجازات یا  اعتراف هر دو نفر 7
 برای هر بازیگر و سه سال حبس  CCیا  Rگزینه پاداش یا  کدامهیچاعتراف  2
 دیگری و علیهاعتراف یکی  9

 انکار بازیگر دیگر 
ساله بازیگر دیگر  25دلیل همکاری و حبس کننده بهاعتراف سالهیکو حبس  DCیا  Tگزینه وسوسه یا 

 به جرم قتل 
سال برای  25همان نتیجه  و پذیرش قتل از یک بازیگر و انکار طرف دیگر با CDیا  Sگزینه ایثار  پذیرش قتل و انکار دیگری 4

 سال برای انکارکننده  7پذیرنده و 

تواند برای خود تصمیم بگیرد و احتمال تبانی میان آن تنهایی میاین دو باهم ارتباط ندارند، هر یک به ازآنجاکه      
ین دهد که بهترن میئن شد. ظاهر بازی دوراهی زندانی نشامتوان از همکاری نفر دوم مطدو ممکن نیست. بنابراین نمی

شوند. در شرایطی که هر بازیگر راهبرد برای هر دو فرد، پاداش است که در آن هر دو تن به سه سال حبس محکوم می
سال است اما اگر انکار کند و با بازیگر دیگر همکاری  71با طرف مقابل همکاری نکند و اعتراف کند، حداکثر زیان او 

سال کمتر از  71« هاحداقل رساندن زیانبه»اهد بود. با این توضیح و بر اساس قاعده سال خو 25کند، حداکثر زیانش 
سال است، لذا هر بازیگر بدون توجه به انتخاب بازیگر دیگر، تصمیم به اعتراف یا عدم همکاری با بازیگر دیگر  25
بازی دوراهی زندانی نیز در همین  انتخاب شود. فساد DDشود تا اغلب راهبرد مجازات یا گیرد؛ این امر باعث میمی

کنند که به زیان هر دو نفر است و جانبه را انتخاب میراه عدم همکاری یک درنهایتنکته است. یعنی هر دو بازیگر، 
صور کرد که چنین کنند، یا تیک در ابتدا تصور نمیکنند. احتماالً هیچاز همکاری دوجانبه با نفع هر دو طرف پرهیز می

عدم »ای منجر شود. نتیجه این بازی آن است که وقتی هر بازیگر، ترجیح اول را که رفتارشان به چنین نتیجهکرد نمی
شود. لذا طبق این نوع ، عدم همکاری راهبرد غالب میدرنهایتکند، انتخاب می« همکاری خود و همکاری دیگری

دهد. بسیاری از رفتارهای انسانی رخ می« گریطفیلی»یا « سواری مجانی»شود و بازی، عمل جمعی در عمل محقق نمی
توان در قالب بازی دوراهی زندانی را می« ها و امثال آنمسابقات تسلیحاتی، عدم توافق در تثبیت قیمت» ازجمله

 22-79های مختلفی به شرح جدول های همکاری روشریخت. برای حل فساد بازی دوراهی زندانی و پیدا کردن راه
 ت. معرفی شده اس

 های ایجاد ترجیح همکاری در دوراهی زندانی . انواع راه22-07جدول 
 توضیح انواع ردیف

 « این به آن در»بازی تکرارشدنی یا امکان انتخاب مکرر و جبران انتخاب اشتباه قبلی با تأکید بر راهبرد تالفی یا  تکرار بازی 7
 از عدم همکاری آمدهدستبههایی بیشتر از کسب نتیجه ری و ایجاد هزینههمکاکننده عدمجریمه بازیگر انتخاب پاداش و جریمه 2
 عهده گرفتن نقش رهبری توسط یکی از دو بازیگر به رهبری  9
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کند و از بازیگر با همکاری شروع می یکآنکه در   یا ارتباط متعادل از فنون نظریه بازی است 7«این به آن در!»      
کند. موضوعی که در اینجا امکان وقوع دارد، آن است یگر دوم انجام داد، او نیز تکرار یا تالفی می، هر چه بازبعد بهآن 

نهایت با عدم همکاری ادامه که اگر بازیگر دوم همکاری را با عدم همکاری پاسخ دهد، آنگاه تمام بازی تا انتها یا تا بی
 29-79شرح جدول توان بهند.  مراحل اجرای این فن را میگویمی« DDاثر انسداد »خواهد یافت. برخی به این اتفاق 

 دنبال کرد.
 . مواردی در طراحی مذاکره مبتنی بر نظریه بازی27-07جدول 

 موارد ردیف
 در صورت حرکت اول از شما، نشان دادن همکاری 7
 در صورت داشتن حرکت دوم، انتخاب پاسخ متقابل )همکاری یا رقابت( 2
 طور مشخص و بدون فوت وقت )ناز نکردن(ت متقابل بهلزوم ارائه حرک 9

ها یکسان نباشد و بازده زندانی، فرض تقارن در سود و زیان دو بازیگر است. اما اگر اندازه دوراهیدر بازی صوری 
عدم  ترکوچکیکی بیشتر از دیگری سود ببرد ممکن است که طرف بزرگتر همکاری کند؛ حتی اگر بداند که طرف 

کی از کرد. اگر یها نقش یک تولیدکننده پرنوسان را در اوپک ایفا میان سعودی سالتی دارد. برای نمونه عربسهمکار
های داد تا بداد، عربستان صدور نفت خود را کاهش میمانند لیبی، صدور نفت خود را افزایش می ترکوچکاعضای 

 نفت باال بماند. 

نهاده شد. در آن فیلم  7355در « دلیلشورش بی»در فیلم « شهامت»عد از بازی نام این بازی، ب. بازی بزدالنه: 07-1-2

زودتر  هرکدامکنند و سمت یک صخره یا پرتگاه حرکت مینشینند و با سرعت بهدو طرف یا دو بازیگر در خودرو می
ما اگر یکی همکاری کند، مرد، ا کنار بکشد، بازی را باخته است. اگر هر دو عدم همکاری داشته باشند، هر دو خواهند

دارد. اگر اطمینان « طرفهعدم همکاری یک»و « طرفههمکاری یک»او بزدل نامیده خواهد شد. این بازی دو نقطه تعادل 
کشد و عدم همکاری دارد، بهتر است که ما کنار بکشیم )همکاری کردن( و زندگی داشته باشیم که طرف دیگر کنار نمی

و نفر، کرده باشند. چنانچه یکی از د گیربرفیگر وقتی است که دو نفر در زیر یک تل بزرگ خود را حفظ کنیم. مثال د
ی را تنهایی چنین کارقصد همکاری برای رهایی از زیر آوار برف را نداشته باشد، برای دیگری بهتر است که خود به

کرد و نجات خواهد یافت. در اینجا عدم  ، استفاده خواهدبازشدهکه دیگری از نتیجه کار وی و راه  هرچندانجام دهد؛ 
مرغی، وقتی بازیگر مقابل، عدم همکاری همکاری دو طرف، به مرگ هر دو خواهد انجامید. در بازی بزدالنه یا جوجه

کند، ترجیح با همکاری است؛ زیرا عدم همکاری دوجانبه، پیامد بسیار بدتری خواهد داشت. در نمونه را انتخاب می
در  دوطرفهگر توانایی آن را دارد که بازدهی ایجاد کند که برای هر دو نفر سودآور است. اگر همکاری دیگر، یک بازی

                                                           
1.  Tit for Tat!  (TFT) 
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طور نیست. در حالتی که همکاری حل روشن و بدون ابهام است اما در این بازی اینبازی دوراهی زندانی، یک راه
که بازیگر  شودمکاری ندارد؛ این مشکل ایجاد میتواند سود مشترک تولید کند و فرد دوم تمایلی برای هیک بازیگر می

که  بستی استخواهد که او هم کاری کند. موضوع کلیدی در اینجا اجتناب از بنکند و میبه دیگری نگاه می موردنظر
 شود. باعث بدترین نتیجه می

یگری تضمین داشته باشند که د کهایندر این بازی، افراد تمایل به همکاری دارند، مشروط بر . بازی تضمینی: 07-1-7

اری همک ندارد و همیشه به دوراهیکند. یک اشتباه عمومی درباره این بازی این است که بازی تضمینی، همکاری می
راهبرد مسلط نیست و اگر فرد به همکاری طرف دیگر اعتماد  CCهمیشه پاداش یا  درواقعدوطرفه منجر خواهد شد. 

 عدم همکاری»و « بهینه تعدادهمکاری دوطرفه یا »کند. یعنی این بازی دو نقطه تعادل ینداشته باشد، او هم کاری نم
طرف  آنکه شرطبهدارد. در این بازی هر بازیگر تمایل دارد که راهبرد همکاری را انتخاب کند « یا تعادل ناقص دوطرفه

 تی، همین بازی تضمینی است. مقابل نیز همین راهبرد را انتخاب نماید. بازی اعتماد نیز با مختصر تفاو

« عدم همکاری»یا « همکاری»در بازی همنوایی یا هماهنگی، هر دو طرف یک راهبرد مشترک . بازی همنوایی: 07-1-0

آن با  تفاوت کندمیکنند. یعنی اگر بازیگر الف، همکاری را انتخاب کرد، بازیگر ب نیز آن را انتخاب را انتخاب می
هر گزینه را که  چراکهالسویه است؛ که برای هر بازیگر، همکاری و عدم همکاری علی بازی تضمینی در آن است

کند. اما در بازی تضمینی، تمایل فرد به همکاری است، ولی برای دیگری انتخاب کرد، فرد نیز آن را انتخاب می
    همکاری باید این تضمین یا اعتماد را داشته باشد که دیگری نیز همکاری خواهد کرد.  

یگر است. این باز پیشنهاددهندهدر شکل صوری این بازی، دو بازیگر وجود دارد که اولی . بازی اولتیماتوم: 07-1-1

ی به تواند پیشنهادهایدهنده( را تعیین کند. او میتواند سهم خود و بازیگر دیگر )پاسخداری مقدار پولی است که می
نده دهاگر پاسخ«. نصف پول برای خودم»، «بیشتر پول برای خودم»، «همه پول برای خودم»این شرح داشته باشد 

ین از پول سهمی یک از طرفشود و اگر نپذیرد، هیچپیشنهاد را بپذیرد، پول با ترتیب پیشنهادی بین دو نفر تقسیم می
دیگر پیشنهاد  فطرهبترین میزان ممکن را کند که پیشنهاددهنده، کمبینی میبرند. رویکرد کالسیک و اقتصادی پیشنمی

دهد که مردم در ها نشان میپذیرد تا باالخره نفعی برده باشد. اما آزمایشدهد و نفر دوم نیز این میزان حداقلی را می
ردازند، پدهند. در دنیای واقعی، وقتی مردم به بازی اولتیماتوم میدنیای واقعی، بازی اولتیماتوم را چنین انجام نمی

ده دهد. جالب است که اگر پیشنهاددهنپیشنهاد می -اغلب نصف- ب به نفر دوم، رقم توجه برانگیزیپیشنهاددهنده اغل
دهندگان تمایل دارند که رفتارهای پاسخ درواقعدهد. ، به او پاسخ می«رد پیشنهاد»دهنده اغلب با چنین نکند، پاسخ

نه برای خود، مجازات کنند. این نوعی از نفع نامطلوب و غیرمنصفانه پیشنهاددهندگان را، حتی به قیمت داشتن هزی
ه حس انتقام برخاست ازجملهها، شود تا سایر انگیزهپوشی مییعنی گاهی از نفع فردی چشم .است محدودشدهفردی 
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در دنیای واقعی، هنجار انصاف، بیشتر حاکم است و اغلب مردم  درمجموعاز رفتار غیرمنصفانه، فرصت بروز پیدا کند. 
بر این بازی  این رفتار مبتنی حالبااینکنند، حتی اگر مخالف با منافع اقتصادی آنها باشد. به انصاف رفتار میبا توجه 

کند، دهنده، پیشنهادهای غیرمنصفانه را رد میاست. وقتی در یک بازی اولتیماتوم، پاسخ بررسیقابلدر شرایط مختلف 
 مقابل آسیب برساند یا از او انتقام بگیرد.  طرفبهخواهد ین اقدام او میبا ا درواقعدهد. ها را از دست میاو تمام فرصت

صورت بازی اولتیماتوم است با این تفاوت که نفر دوم حق و فرصت پذیرفتن بازی به. بازی دیکتاتور: 07-1-6

یگر اول لت است که بازهمین عشود. بهصورت آمرانه، مطابق نظر نفر اول تقسیم میپیشنهاد نفر اول را ندارد و پول به
ب گیرد. در این شرایط اغلکه بازیگر اول بخواهد تعلق می هراندازهبه بازیگر دوم،  درواقعشود. دیکتاتور گفته می

. این دهنددهد و مقدار کمی تمایالت دیگرخواهانه نشان میبازیگر دیکتاتور، حداقل سهم را به نفر دوم اختصاص می
 (. 7989)جوادی یگانه،  باشدد ترس از انتقام نفر دوم مانند بازی اولتیماتوم دلیل نبوتواند بهمیامر 

 دنبال بیشینه کردن منافع فردیبه دبا بسط دامنه عقالنیت ابزاری و فردیت، افرا. بازی دوراهی اجتماعی: 07-1-7

نافع جامعه و گروهی قرار شود که نفع فردی و آنی، در تعارض با مهایی ایجاد میموقعیت حالبااینخویش هستند. 
نفع فردی، خود فرد نیز در عمل از آن نفع  برحسبگیرد که خود فرد هم عضوی از آن است. در نتیجه با عمل فرد می

قرار گرفت و بر اساس آن، تعداد زیادی افراد عاقل در  موردتوجهبازخواهد ماند. این نوع تحلیل از دهه هفتاد میالدی 
دت مگیرند. یک دوراهی اجتماعی، موقعیتی است که در آن نفع فردی کوتاهچندنفره قرار می یک بازی دوراهی زندانی

، دوراهی اجتماعی موقعیتی است که دیگرعبارتبهگیرد. در تعارض قرار می شبا نفع جمعی گروهدر درازمدت افراد 
باال است. اما وقتی همه افراد چنین کنند،  ،از هنجارهای اجتماعیبرای پیروی نکردن در آن میزان بازده یا منافع فردی 

یابد. برای نمونه در یک مجتمع ساختمانی، یک نفر برای داشتن گرمای زیاد در بازده نهایی برای همه افراد کاهش می
زمستان، از حداکثر ظرفیت گرمایشی ساختمان استفاده کند، بیشترین منفعت را خواهد برد و در زمستان با سرما مواجه 

همه آنها  تکاپویهد شد؛ اما اگر همه ساکنان آن مجموعه بخواهند چنین کنند، امکانات تولید گرما در ساختمان نخوا
را نخواهد کرد و لذا تمام افراد ساکن در آن مجتمع با سرما مواجه خواهند شد. بر این مبنا و در زندگی امروزی، 

اد قید و ایجرانندگی بی»توان به ها میآن ازجملهباشد که  توان یافت که دوراهی اجتماعیهای متعددی را میموقعیت
دفاع از کشور و پذیرش خطر مرگ یا پرهیز از »، «هاترافیک یا رعایت قوانین رانندگی و پذیرفتن برخی محدودیت

ا بگرایی و آسودگی رعایت وجدان و تعهد کاری به قیمت کار زیاد یا راحت»، «خطر و تحمل اشغال و سلطه بیگانه
پرهیز از فساد اداری و نگرفتن رشوه یا جستجوی منافع فردی در »، «نتیجه کاهش سود عمومی سازمان و زیان جامعه

های دوراهی اجتماعی، بازی کاالهای همگانی و اشاره کرد. دو نوع اساسی از بازی« هر موقعیت اداری و به هر قیمت
ر شود. در این دو بازی، افراد مخیتأکید می« گرفتن چیزی»و « یزیدادن چ»ها بر بازی منابع مشترک است. در این بازی
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را برای خود بردارند یا در صندوق مشترک جمع بریزند. اگر پول، به میزان حداقل  آمدهدستبهخواهند بود که سود 
ه افراد گرو «دادن چیزی»الزم، در صندوق مشترک ریخته شود، سود تمام اعضای گروه، دو برابر خواهد شد. در بازی 

باید درباره پولی که در ابتدا به آنها داده شده، تصمیم بگیرند و مقداری از آن را به انتخاب خود در صندوق مشترک 
جمعی بریزند. در انواع آزمایشی، اگر حداقلی از پول، در این صندوق ریخته شود، آنگاه همه استفاده خواهند برد و 

اند( اضافه خواهد شد. این بازی صورتی ها که پول ندادهعضای گروه )حتی آنمیزان مشخصی به سود و پاداش همه ا
وضعیت برعکس است و افراد توان استفاده و « گرفتن چیزی»از موضوع ایجاد کاالی همگانی است. اما در بازی 

د. در انتها نبرداشت از یک صندوق مشترک جمعی را دارند و باید تصمیم بگیرند که چقدر از این صندوق برداشت کن
باشد، با افزایشی در یک ضریب مشترک )فرضًا دو برابر( بین تمام اعضای گروه  ماندهباقیهر چه در صندوق مشترک 

و بدون توجه به میزان برداشت از صندوق مشترک، تقسیم خواهد شد. این بازی نیز، صورتی از موضوع منابع مشترک 
آن  شوند که دراین مطلب است که مردم، وقتی با موقعیتی مواجه می است. بازی کاالهای همگانی برای جستجوی در

ترک از منبع مش ازاندازهبیشکنند. در این بازی، عمالً برداشت ها در تعارض است، چگونه رفتار میمنافع افراد و گروه
 (. 7989کند )جوادی یگانه، همگانی، آن را با آسیب جدی مواجه می
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 گیری چندمعیاره  های تصمیمهدف کلی: آشنایی با روش

 اهداف یادگیری
 گیری چندمعیارهتصمیم هایآشنایی با مفهوم و انواع روش 
  گیری چندمعیاره از نوع چند هدفههای تصمیمبا انواع روشآشنایی 

 گیری چندمعیاره از نوع چند شاخصه های تصمیمآشنایی با انواع روش 
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 مقدمه

ر در های مؤثها و معیارهای متفاوت و گاهی متناقض وجود داشته باشد، یکی از روشبا گزینه وقتی احتمال انتخاب
گیری یمبرای تصم استفادهقابلهای است. روش« گیری چندمعیارهتصمیم»های انتخاب تصمیم برتر استفاده از روش

 روش پژوهشانواع قرار داد. در این فصل  موردتوجه و عدم قطعیت توان در دو حالت با قطعیت باالچندمعیاره را می
 شود.  معرفی می« DEA» و «AHP» ،«ANP» ازجملهگیری چندمعیاره در شرایط قطعیت باال مهم تصمیم

 
 گیری تصمیمهای مدل. 00-0

ی هانهیزهتواند مییری گ. اشتباه در تصمیممهمی داردنقش  هاو موفقیت یا شکست سازمان گیری در مدیریتتصمیم
ی از امجموعهقضاوت، ارزیابی و انتخاب یک گزینه از میان بر گیری د. تصمیمکنتحمیل  سازمان ه یکزیادی را ب

تقسیم  7-74شرح جدول به در سه دستهتوان را می یریگمیتصم یهامدلدر رویکردهای پژوهشی . تأکید دارد هانهیگز
 کرد. 

 گیری های تصمیم. انواع مدل0-00جدول  
 توضیح انواع ردیف

 و دهی وزن 7
 معیارها بندیاولویت

 AHP یهاروشمقایسه زوجی و شامل های روشبه  مسئلهعوامل  یبندتیاولووزن دهی و هایی با تأکید بر مدل
 (نیبدتر نیبهتر) BWM و SWARA، (یاشبکه لیتحل ندیفرا) ANP، )فرایند تحلیل سلسله مراتبی(

 توانمی کالسیک هایروش از که جدید و با دو الگوی کالسیک مسئله هایگزینه بندیهایی با تأکید بر رتبهمدل اهنهیگز یبندرتبه 2
 مولتی واسپاس و کوپراس، آراس،» به توانمی جدید هایروش از و «پرامیتی ،SAWالکتره، ویکور، تاپسیس،» به

 .کرد اشاره «مورا
انجام  یبندتیاولوو یا  یبندرتبهاست و  یریرپذیتأثو  یرگذاریتأث ازنظرارزیابی عوامل تأکید بر یی با هامدل ارزیابی 9

 د.کراشاره « ساختاری تفسیری سازیمدلدیمتل و »دو روش به  توانیم هاروشاین  ازجمله. دهندینم

یط های متعدد در شراشاخص گیری بابر این اساس پژوهشگران الگوهای پژوهشی را برای دقت بیشتر در تصمیم 
 اند. باثبات باال و عدم قطعیت را معرفی کرده

 
  گیری چندمعیارههای تصمیمروش. 00-2

های ابتدا مدل. است معرفی شدهمبتنی بر پژوهش کمی  گیریتصمیم برای مختلفی هایروش و هانظریه تاکنون
  ندمعیارهگیری چتصمیم»های و در ادامه مدله فصل قبل( )تحقیق در عملیات کالسیک مربوط بمعیاره سازی یکبهینه

 موردتوجههای پیچیده گیریبرای سنجش تصمیم MCDA»2تحلیل تصمیم چندمعیاره معادل »یا  MCDM»7معادل 

                                                           

1.  Multiple-Criteria Decision-Making (MCDM) 
2.  Multiple-Criteria Decision Analysis (MCDA) 
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صد کند. برای نمونه شما اگر قمعیاره، انتخاب را با یک معیار دنبال میگیری تکتصمیم. اندقرارگرفتهپژوهشگران 
معیاره برای خرید استفاده یک تلفن موبایل دارید و فقط معیار قیمت برای شما مهم است، شما از مدل تک خرید

ک کنیم. برای نمونه برای خرید یهایی مبتنی بر چند معیار را اتخاذ میکنید. اما اغلب ما در بیشتر موارد، تصمیممی
 شود. توجه می...« و  نمایشصفحهت دوربین، ابعاد قیمت، وزن، ظرفی»تلفن همراه به معیارهای متفاوتی چون 

 خانوادهاست.  MADM»2چندشاخصه یا »و  MODM»7چندهدفه یا »های چندمعیاره دارای دو الگوی گیریتصمیم
 ورتصبه هدف تابع هاآن در که کنداستفاده می سازیبهینه مسائل شامل ریاضی ریزیبرنامه هایروش از« چندهدفه»

 ایبرنامه یطراح برای هدف تابع چندین سازیبهینه دنبال به زمانهم گیرندهتصمیم و شودمی تعریف رداریب تابع یک
 یا و هاگزینه از ایمجموعه میان از گزینه یک انتخاب و ارزیابی برای هاییروش مجموعه« چند شاخصه» .است بهینه

ته گیری با دو دسمسائل تصمیم .سازند ارزیابی هاخصشا از ایمجموعه اساس بر است که هاییگزینه بندیاولویت
ای از گیرنده ملزم به انتخاب گزینهتصمیم« خانواده انتخاب»شوند. در مسائل دنبال می« طراحی»و « انتخاب»رویکرد 

رای را بها یا سناریوهایی گیرنده باید برنامهتصمیم« مسائل طراحی»هاست اما در بندی آنهای موجود یا رتبهگزینه
کار در مسائل طراحی به« چندهدفه»های در مسائل انتخاب و روش« چند شاخصه»های مسئله طراحی کند. روش

ای هو اولویت معیارهابا  وقتیو  «چندهدفه» ازباشد های یکسان و اولویت معیارهابا  مجموعه وقتیروند. همچنین می
 ای درک بیشتر تفاوت این دو مورد به مثال زیر توجه کنید. برشود. استفاده می «شاخصهچند »از  باشد، متفاوت

« یوپیسی» و« قیمت» ای بیند و محاسبهشوانتخاب می« پی یو یا سیستم پردازندهسی»و « قیمت»امپیوتر شامل کبرای خرید  هدف دو 
 هایبا توجه به کاربرد د. معیارهادارایش قیمت افز« درصدسی»، «روزترتر و بهیو قویپیسی» هر که دهدنتایج نشان می .دشوانجام می

 یکل ماین شادو نیاز است و نسل  حداقل و ندارد ایفایده کاریوی نسل اول برای  پیکامپیوتر با سی شود؛ مثالًموردنظر دنبال می
گیری میمبر اساس روش تصیو، گزینه پیقیمت و ظرفیت سی سودمندی، رساندن حداکثر به با صورت این در. قیمت است خطی افزایش

 . )رویکرد طراحی(خواهد شد انتخاب  MODM چندمعیاره چندهدفه یا 
یک وزن یا ارزش « یوپیسی» و« قیمت»به هر یک از معیارهای  شما  MADMگیری چندمعیاره چندشاخصه یا اما در روش تصمیم

باشد. حاال وضعیت هر کامپیوتر را بر اساس ضریب وزنی هر  یو چند برابر بیشتر از قیمتپیدهید. برای نمونه اهمیت سیمشخص می
نید یعنی کمشخص می خطی ترکیب یک از استفاده با را برنامه دوکامپیوتر  هر برای شماکنید. بندی خود مشخص میمعیار در اولویت

 بندی(. رتبهانتخاب با شود )رویکرد اولویت هر کامپیوتر با حاصل جمع ارزش ویژه هر معیار مشخص می

معرفی  2-74در جدول « MADMچندشاخصه یا »و « MODMچندهدفه یا »های بین دو الگوی ترین تفاوتمهم     
 شده است.

 
 

                                                           

1.  Multi-Objective Decision Making 
2.  Multi-Attribute Decision Making 
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 «MADMچندشاخصه یا »و « MODMچندهدفه یا »های بین دو الگوی ترین تفاوتمهم. 2-00جدول 
 MADMچندشاخصه یا  MODMچندهدفه یا 

 هامعیار= شاخص معیار= اهداف
 بیان صریح اهداف بیان ضمنی و ضعیف اهداف

 هابیان صریح شاخص هابیان ضمنی شاخص
 ها )در داخل معیارها( بودن محدودیتغیرمشخص هابودن محدودیتمشخص
 ها تعداد محدود و مشخص گزینه ها )محدود شدن در فرایند کار( تعداد نامحدود گزینه

 هاگزینه سایر به نسبت برتر جواب انتخاب نبالدبه کارا جواب طراحی دنبالبه
 اهگذاری بین گزینهتصمیمات ترجیحی بر اساس ارزیابی و اولویت برای بهینه شدن زمانهمطور توجه به چندین هدف به

مقیاس سنجش هر هدف در مقایسه با سایر  تفاوت احتمال وجود
 اهداف

کردن برای معنادار مقیاس احتمال وجود چند شاخص متضاد و لزوم بی
 بندی های اولویتشدن محاسبه

هدف »و « هدف حداکثر کردن سود با واحد پول»تفاوت مقیاس مانند 
 « حداقل کردن استفاده از نیروی کار با واحد ساعت

ها یا کاندیداها و ها یا اقدامها یا استراتژیها یا انتخاباحتمال وجود گزینه
 اد امثال آن به شکل محدود یا زی

هدف افزایش رضایت کارکنان »احتمال وجود تضاد بین اهداف مانند 
 « های پرداختی به کارکنانبا هدف کاهش هزینه

 ها با ماهیت مسئلهوجود رابطه بین تعداد شاخص

د مانن یا پیوسته شمارشغیرقابلصورت به مسئله هایدارای جواب
 بیشتر ناناطمیقابلیت و یافتهکاهش المپ با هزینه یک بهینه عمر تعیین

 انتخاب مانند یا گسسته شمارشصورت قابلبه مسئله هایدارای جواب
 مختلف هایفنّاوری بین از فنّاوری یک

 

 MODM یا گیری چندمعیاره از نوع چندهدفهتصمیم . الگوی00-7
 حل هایروش حوزه این درهستند.  کارآمد طراحی شرایط در گیریتصمیم برایهدفه اغلب چند ریاضی هایمدل

 ازظور . برای این منندشو تبدیل هدفهتک حالت بهو  ترکیب متعدد اهداف که ندوشمی مدیریت شکل این بهمسئله 
 ا بهرساندن یحداقل برای به را هدف تابع یک از بیش درواقع. شودمی استفاده« سیمپلکس»مانند  کارآمدی هایروش

در میان  هانبهتریمعرف  کهشاره دارد ا هاحلراه از ایمجموعهبه ها یا پاسخ گیرد. نتایجرساندن در بر می حداکثر
 ر بادیگ حلراه به نسبت حلیراه هدفه، برتریتک سازیبهینه های مربوط به مسئلهروش است. در رقابتی اهداف
 راهیک بودن ندهدفه، خوبچ سازیهای بهینهشوند. اما روشانجام می راحتیها و بهارزش عملکرد عینی آن مقایسه

 سازیبهینه مسائل» با چندهدفه سازیبهینهشود. انجام می سازیبهینه هایآزمونهمچون های مختلفی با آزمون حل
 . شوند سازیبهینه ،زمانهم طوربه هدف، تابع یک از بیش است نیاز هاآن در که دارد سروکار «ریاضیاتی

 یستم،س در بهینه تصمیمات به و برای رسیدن مهندسی و علوم هایشاخه از سیاریب در چندهدفه سازیبهینه هایروش
 اهداف اساس بر اغلب. شوداستفاده می متناقض هدف چند یا دو میان 7«کردن سنگینسبکیا  موازنه»در شرایط لزوم 

 طراحی مهندسان هدف اینکه بر عالوه خودرو، طراحی فرایند در نمونه، عنوانبه. شودمی گیریتصمیم متناقض،
 دگیآالین میزان با کمترین خودرویی طراحی دنبال به ،زمانهم طوربه است؛ با عملکرد حداکثری که است خودرویی

                                                           

1.  Trade-off 
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 برای ممکن جواب یک) کاندید جواب یک از بیش چندهدفه، سازیبهینه هایروش درهستند.  سوخت مصرف و
 لفمخت هدف توابع میان موازنه ها،جواب این از یکگیرد و هر می قرار گیرندگانتصمیم اختیار در( موردنظر مسئله

 هدف توابع تمام زمانهم سازیبرای بهینه ایبهینهحل یا راه جوابوجود  احتمال . اغلبداد خواهند نمایش را
 با ندهدفهچ سازیبهینه لهئمس در شدهتعریف هدف توابع موارد، از بسیاری در. است کم بسیار له،ئمس در شدهتعریف
 بهینه هایجواب» چندهدفه، سازیبهینه لهئمس یک برای که شودمی گفته حالتی چنین در. هستند تناقض در یکدیگر

 سازینهبهی مسئله یک برای پارتو بهینه جواب نهایتبی است ممکن تئوری، ازلحاظ. یعنی داشت خواهد وجود 7«پارتو
 . باشد داشته وجود چندهدفه

 پارتو هینهب جواب .00-7-0
 ابجو یک به صورتی در. دارد وجود چندهدفه سازیبهینه مسائل حل هایسیستم در نامغلوب جواب نام به مفهومی
 چند ای یک توسط تولیدشده مقادیر بهبود که شودمی گفته 2«نامغلوب» جواب چندهدفه، سازیبهینه مسئله برای کاندید

 کاهش سبب ،(خروجی مقادیر تولید و هدف توابع در کاندید جواب دادن قرار طریق از) مسئله این از هدف تابع
. شودمی فتهگ «پارتو بهینه» هایی،جواب چنین به. شود مسئله همان هدف توابع دیگر توسط تولیدشده مقادیر کیفیت
 برابر ریگیکد با و هستند خوب اندازه یک به پارتو بهینه هایجواب تمامی اضافی، اطالعات داشتن اختیار در بدون

. وای فرانسیس و پارتو ویلفردو» توسط بار اولین برای 9«فرومایگی عدم برابری و» مفهوم .شوندمی گرفته نظر در
 روش 7317 سال در پارتو ویلفردو تحقیقات از. شد و به دیگر علوم راه پیدا کرد معرفی اقتصاد حوزه در و 4«اجورث

  .شکل گرفت و در امور مختلف به کار گرفته شد «کاربردی اضیاتری» و مهندسی حوزه در چندهدفه سازیبهینه
 طوربه و «وزن کردن کمینه»متناقض  دو هدف طراحی، فرایند خودرو، در مهندسی طراحی تیم یک نمونه، عنوانبه

 ازنظر. وجود دارد هدف تابع دو، چندهدفه سازیبهینه همسئل این نمونهدر  .را دارند« قدرت کردن بیشینه» ،زمانهم
 .(7938)جادریان،  کرد بندیفرمول زیر شکل به را توانمی را چندهدفه سازیبهینه لهئمس یک ریاضی،

 
 .شودمی داده نمایش زیر شکل به که است هدف توابع از متشکل بردار یک f(x)رابطه،  این در
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2.  Non-Dominated 
3.  Equivalency and Non-Inferiority 
4.  Vilfredo Pareto & Francis Y. Edgeworth 
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 ولیدت نحوه کامل طوربه اینکه از پیش. دهدمی نشان را چندهدفه سازیبهینه مسئله در هدف توابع تعداد qهمچنین، 

 لیمسائ طبیعت نمایش جهت همچنین، و شود داده شرح چندهدفه سازیبهینه مسئله یک در پارتو بهینه هایجواب
 این گیساد شد؛ خواهد گرفته نظر در ساده بسیار مسئله یک ابتدا داریم، سروکار هاآن با چندهدفه سازیبهینه در که

 ود .داد نمایش بصری صورتبه توانمی را آن هایجواب و مسئله که است جهتازاین چندهدفه ازیسبهینه مسئله
)جادریان،  کرد رسم 7-74 شکل به چندهدفه، سازیبهینه لهئسو م 7«طراحی فضای» در توانمی را 2fو  1f هدف تابع

7938) . 

 
 ای از فضای طراحی در روش بهینه پارتو نمونه. 0-00 شکل

 ها تحلیل پوششی داده. 00-7-2

ریزی ریاضی برای ارزیابی کارایی واحدهای ها یک مدل برنامهتحلیل پوششی داده DEA»2ها تحلیل پوششی داده»
های گیریهای چندهدفه در تصمیمگیرنده دارای چندین ورودی و خروجی است. این مدل از نوع مدلتصمیم

های گسسته خواهد بود. واحندهنای گیریشتر ارائه یک طرح برای تصمیمچندمعیاره است و بنابراین نتایج آن بی
هنر واحند « عندم کنارایی»کنند. درجه را انتخاب می برتر تصمیم« منرز کارایی»گیرننده بر اساس تصنمیم
  CCR و دستهدها به های اصلی تحلیل پوششی دادهبستگی دارد. مدل« مرز کارایی»گیرنده به میزان فاصله آن تا تصمیم

 شوند. تقسیم می 9-74شرح جدول به BCC و
 BCCو  CCR. رویکردهای دو الگوی اصلی 7-00جدول 

 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  تغییر نکردن ستاده BCC اس بازدهی متغیر نسبت به مقی 2

تحلیل واستفاده است. برای نمونه در تجزیهها قابلکردن بنگاه، در شرایط بهینه عمل«بازدهی ثابت نسبت به مقیاس»     
دادی از هنا انجام داد. این روش با در نظر گنرفتن تعنتوان با روش تحلیل پوششنی دادههای مالی را میصورت

                                                           

1. Design Space 
2. Data Envelopment Analysis (DEA)  
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ند کترجمه می« کنارایی»ها را به یک معیار بنه ننام عنوان خروجی، همه نسبتعنوان ورودی و تعدادی بههنا بنهنسنبت
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«و ناکناراکارا »های ها با معیارهای شرکتشرکت
کنند. چنانچه ویژگی مالی مقایسنه منی« های برترشرکت»های کارا با عنوان موردنظر را بنا ینک گنروه از شرکت

 و در غیر این صورت« 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 شود. در این حالت کارایی بهیکار گرفته مبه« صنعتی

 شود.  محاسبه می

توان در قالب مراحل ها را نیز میاجرای روش تحلیل پوششی دادهها: . مراحل اجرای تحلیل پوششی داده00-7-2-0

 در نظر گرفت.  4-74جدول 
 هاپژوهش تحلیل پوششی داده. مراحل اجرای روش 0-00جدول 

 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 تصمیمرای های منتخب بهای 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  DEAها یا وش تحلیل پوششی دادهالزامات اساسی رها: . الزامات روش تحلیل پوششی داده74-7-2-2

 خواهد بود.  5-74جدول 
 (DEA)ها . الزامات اساسی روش تحلیل پوششی داده1-00جدول 

 توضیح الزامات ردیف
 شود. مورد ورودی انتخاب می 9و بیشتر مواقع  5تا  2تعداد ورودی بین  هاورودی 7
 شود.وده و بیشتر مواقع یک مورد خروجی انتخاب میمورد ب 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»برای ارزیابی نسبی واحدها شامل  DEAهمچنین دو مشخصه اصلی الگوی       
 است. 6-74به شرح جدول 
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 (DEA)ها . دو مشخصه اصلی در روش تحلیل پوششی داده6-00جدول 
 توضیح مشخصه ردیف

هیت ها داشته باشیم، ماودیها، سعی در حداقل ورداشتن 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 ورودیناکارایی فنی بهبا دیدگاه ورودی به دنبال شناسایی  DEAدر الگوی      
ی دنبال نسبتکاهش داده شود تا خروجی بدون تغییر بماند و واحد در مرز کارایی قرار گیرد. در دیدگاه خروجی به

ارایی ک وجود آید تا واحد موردنظر به مرزها 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
زان خروجی ندارد و مقدار آن از قبل مشخص و ثابت است. است که در بعضی موارد مدیریت واحد هیچ کنترلی بر می

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 میها و خروجییهر یک از ورود
 

 MADMگیری چندمعیاره از نوع چند شاخصه یا . الگوی تصمیم00-0
 هستند.  1-74شرح جدول هایی بههای چندمعیاره از نوع چند شاخصه دارای ویژگیگیریهای تصمیمروش

 گیری چندمعیاره از نوع چندشاخصه های تصمیمهای روشترین ویژگی. مهم7-00جدول 
 هاویژگی ردیف

 گیری دهی به عوامل تصمیمانتخاب بهترین گزینه یا وزن 7
 دهی به معیارها وزن 2
 ها گزینه بندیرتبه 9
 ارزیابی معیارها  4

های مختلف بر ، در شرایط انتخاب یک تصمیم از میان تصمیمMCDM»1گیری چندمعیاره یا تصمیم»الگوی پژوهش 
های جبرانی و غیرجبرانی در گیرد. در این فصل انواع روشو وزن متفاوت، شکل می باارزشاساس معیارهایی 

-صمیمهای تشود و در فصل بعدی انواع روشگیری چندمعیاره در شرایط قطعیت باال )بدون ابهام( معرفی میتصمیم

گوهای جبرانی و ترین تفاوت المهمگیری چندمعیاره در شرایط عدم قطعیت )وجود ابهام( معرفی خواهند شد. 
 معرفی شده است.  8-74در جدول   MADMشاخص یا  چندگیری چندمعیاره با غیرجبرانی در الگوی تصمیم

                                                           
1. Multiple Criteria Decision Making (MCDM) 
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   MADMتفاوت الگوهای جبرانی و غیرجبرانی در . 3-00جدول 
 غیرجبرانی  جبرانی

ران گیرنده و جبها برای تصمیمامکان تبادل بین معیارها و شاخص
 ردیگ شاخص در مخالف تغییری وسطت شاخص یک در تغییر

 ضعفقطهنگیرنده و قابل جبران نبودن برای تصمیم معیارها بین عدم امکان تبادل
 (هاشاخص سایر از جدا شاخص )ارزیابی هر دیگر شاخص توسط شاخص یک

 
   MADM الگوی گیری چندمعیاره با جبرانی در تصمیمغیرهای . انواع روش00-1

 شوند. می تقسیم 3-74شرح جدول به دسته چند به خود غیرجبرانی هایمدل
 گیری چندمعیاره غیرجبرانی های تصمیم. انواع روش9-00جدول 

 توضیح روش ردیف
 شامل روش پرموتاسیون جایگشت 7
 های شمول و خاصشامل روش  بخشیترضا 2

 ایرتبه شامل روش نیمه لکسیکوگرافی 9
 گرایانه )هورویتز(، بدبینانه و واقعهبینانهای خوششامل روش عام 4

 مرینیت جنبه بیشتر و گیردنمی قرار مورداستفاده چندان چندمعیاره گیریتصمیم هایپروژه و مقاالت در هاروش این
 مستقل معیارها ها،مدل این در .ندارد وجود هاآن در هاشاخص بین تبادل ازجمله مهم هایویژگی از یکی زیرا. دارند

 71-74شرح جدول به گروه در سه عمده طوربه غیرجبرانی، هایمدل. شوندمی بررسی گیریتصمیم فرایند در مه از
 شوند. بندی میطبقه

 گیری چندمعیاره غیرجبرانی بر اساس معیارهاهای تصمیمبندی روش. طبقه01-00جدول 

 توضیح روش ردیف
 … و بیشینه بیشترین کمینه، بیشترین تسلط، هایروش مانند نبود اطالعات درباره اهمیت معیارها 7
 … و حذفی جایگشت، الکزیکوگرافی، هایروش هبوجود اهمیت معیارها بر اساس ترتیب و رت 2

 خاص بخشرضایت روش و عطفی بخشرضایت روش هایروش مانند وجود اهمیت معیارها به استانداردهای مشخص 9

 این. اشدببرتر  هاگزینه سایر از معیارها یتمام رباید د برتر گزینه روش ینا در: . روش غیرجبرانی تسلط00-1-0

آمدی ، در اغلب موارد کارهاگزینه فیلترینگ برای خاص شرایط دراست و جز  گیریتصمیم ماتریسمبتنی بر  روش
 .چندانی ندارد

 انتخاب رایب دیگرعبارتبه شوند؛یم مقایسه هم با هاگزینه ضعف نقاط روش، این در: . روش بیشترین کمینه00-1-2

 این اشد؛ب دیگر زنجیر حلقه ترینضعیف از ترمحکم زنجیر، یک حلقه ترینضعیف است کافی زنجیر ترینمحکم
 نهکمی بیشترین در الزم هایکنند. قدمنمی جبران را همدیگر ضعف ها،حلقه زیرا است غیرجبرانی حالدرعین روش

 : از اندعبارت
 کمی به کیفی یارهایمع تبدیل

 نهایتبی نرم از استفاده با تصمیم ماتریس کردن نرمالیزه
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 :از اندعبارت موردنظر معیارهای. کند خواهد از میان چهار گوشی موبایل، یک مورد را انتخابمثال: یک فرد می
« مت به تومانقی»، «انیتورابعاد صفحه م»، «به گرم وزن»، «حافظه به مگابایت»، «ظرفیت دوربین عکاسی به مگاپیکسل»

مشخص و امکان مقایسه را از طریق آن  ستون درتوان عناوین چهار گوشی را در ردیف و معیارها را می کهآنو امثال 
 فراهم کرد.    2-74مانند شکل 

 
 . نمونه یک ماتریس دو بعدی برای ارزیابی معیارها با روش بیشترین کمینه2-00شکل 

 گزینه هر مقدار ماکزیمم. شوندمی مقایسه هم با هاگزینه قوت نقاط روش، این در: بیشینه . روش بیشترین00-1-7

 بیشترین روش از نخبگان انتخاب در نمونه برای. شوندمی انتخاب اثرگذار شاخص عنوانبه آن بیشترین و شدهمشخص
 در(. است ترقوی دیگر هایگزینه قوت نقاط به نسبت گزینه یک قوت نقطه قهرمانان قهرمان. شودمی استفاده بیشینه
 داشتن دلیل هب بیشینه بیشترین روش دیدگاه از ولی است ضعیف بسیار اول شاخص در اول گزینه بااینکه زیر نمونه

 77-74جدول  .نیست روش این در سازینرمال به نیاز. است A2 از بهتر A1 پس. شودمی انتخاب قوت نقطه بهترین
 دهد. ییک نمونه را نشان م

 ای از روش بیشترین بیشینه. نمونه00-00جدول 
  0شاخص 2شاخص 

78 7 A1 

76 71 A2 

 ،دفاع حمله، استقامت، معیارهای به توجه با خواهیممی کنید فرض فوتبال بازیکن انتخاب در نمونه برای     
 روش از ربیم یک است ممکن نیز شرایط این در کنیم؛ انتخاب را نفر یک نفر، پنج بین از تجربه و تحرک ،بانیدروازه

 کند.  استفاده بیشینه بیشترین

 هاگزینه سپس شوند،می بندیرتبه DM نظر براساس معیارها ابتدا روش، این در: . روش لکزیکوگرافی00-1-0

 الگوریتم، از گام هر در زیرا نیست سازینرمال به نیازی. گیرندمی قرار مقایسه مورد اهمیت ترتیببهو  معیارها براساس
 در ویتاول باالترین اول معیار ابتدا که است ینا روش این کار اساس. شوندمی مقایسه معیار یک به نسبت هاگزینه
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 نخست هرتب در ارزش هم گزینه دو اول، معیار در اگر .شودمی انتخاب برتر گزینه مقایسه، ضمن و شودمی گرفته نظر
 مثال در. کنیممی بندیرتبه بعدی معیار به نسبت را گزینه دو آن رفته، اهمیت ازنظر عدیب معیار سراغ به بگیرند، قرار

 دوم، شاخص گرفتن نظر در با ابتدا باشد.X1,X5,X3,X1,X6,X4  برابر معیارها اولویت ترتیب بردار گوشی همراه اگر
 مراحل این. شودمی انتخاب برتر گزینه مقام رد دوم گزینه نتیجه، در که کنیممی مقایسه را هاگزینه ظرفیت دوربین یعنی

 .است نیاز معیارها بندیرتبه و گیریتصمیم ماتریس روش، این در. یابدمی ادامه برتر گزینه انتخاب زمان تا

 اگر. شودمی تعریف DM توسط پذیرش حد یک معیار، هر برای روش این در: بخش عطفی. روش رضایت00-1-1

 قدربه) گزینه تعدادی پذیرش برای DM. شودمی رد باشد، کمتر پذیرش حد از معیارها از یکی در حتی ای،گزینه
 استاندارد طوحس حداقل هاگزینه کاهش برای تواندمی سپس کند، تعیین را استانداردها از متعادلی سطح باید ابتدا( کافی

 ،روش د. مزیترمشخص کرا در هر معیار  شپذیر حدودباید  گوشی، انتخاب مثال در. دهد افزایش متوالی طوربه را
 .کندمی ترکوچک بهتر، گیریتصمیم برای را تصمیم فضای که است این

 انتخاب ایگزینه و است مشخص معیار هر برای مطلوب حداکثر روش، این در: بخش خاص. روش رضایت00-1-6

ای بیمر ،روش این کاربرد از اینمونه. بگذرد نآ از یا برسد مطلوب اکثرحد به معیارهایش از یکی در تنهاشود که می
 را او ربیم باشد، داشته نظیریبی هایتوانایی پست یک در فقط بازیکنی، اگردارد.  بازیکنانتخاب  قصد است که

 .دهدمی ترجیح چندگانه هایتوانایی از متوسط سطح با بازیکن به نسبت

 سری یک روش این ریست. دن یا هست معیار یک دارای یا گزینه روش، این در: صفرویک حذف یا . روش00-1-7

 ،اول اولویتموارد خارج از  و شودقدام میا اول اولویتبا  گزینهبرای شناسایی  سپس. شوندمی بندیاولویت معیارها
 باقی ات روند این. شوندمی حذف سایرینرا مشخص و  دوم اولویتگزینه  باقیمانده هایگزینه بین از. شوندمی حذف
 بودن عددی صورت در. دارد خیر یا بله جواب کهاست  نحوی به معیارهاهر . یابدمی ادامه هاگزینه از یکی ماندن

 ترکیب روش این .کنیممی لحاظ یک را آن از بیش و صفر را 7511تا مثالً . گردند تبدیل یک و صفر به بایستی معیارها
 . کنیممی بندیرتبهبه این شکل  اای نمونه معیارهبر .است لکسیکوگراف و شمول بخشرضایت روش دو

 ملی . وجه5و  .ظرفیت4کار،  .سختی9. استحکام، 2.هزینه، 7
  

 های جبرانی . روش00-6
و  «مقیاس کردن معیارهابی»، «تبدیل معیارهای کیفی به کمّی»در این روش بر سه اقدام اساسی « معیارها»درباره    
ر آن را باید عناص« گیرینظام چندمعیاره در تصمیم»شود. برای تحلیل یک تأکید می« ارهاهای نسبی معیتعیین وزن»

آن پرداخت. از عناصر مهم در این روش پژوهش « و تحلیل سازیمدل»دقت  شناخت و تعریف کرد و سپس به به
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اره کرد. اش« هاج حاصل از مقایسهنتای»و « های تصمیمگزینه»، «معیارهای ارزیابی»، «گیرندهتصمیم»، «هدف»توان به می
هاست. این ماتریس ای از سطرها و ستوناست که شامل مجموعه« ماتریس تصمیم»عنصر مرکزی این ساختار، یک 

های صورت وزنتوانند بهها میکند. اولویتها و معیارهای ارزیابی بیان میای از گزینهنتایج تصمیم را برای مجموعه
بهترین گزینه  توانبندی نتایج تصمیم میای معیارهای ارزیابی مورداستفاده قرار گیرند. با اولویتشده براختصاص داده

 خواهد بود.  72-74شرح شکل گیری چندمعیاره جبرانی بهمدل پژوهشی تصمیم کلی مراحلرا انتخاب کرد. 
 گیری چندمعیاره جبرانی  . مراحل کلی مدل پژوهشی تصمیم02-00جدول 

 توضیح اعانو ردیف
 گزینه ره ارزیابیمنفی،  و های مثبتشاخص نوع ها یا معیارها، تعیینشاخص ها، شناساییشناسایی گزینه یریگتصمیم ماتریس تشکیل 7

 گیریتصمیم ماتریس سازی نهایی و شاخص، تکمیل هر اساس بر
 خطیاقلیدسی و نرمشامل خطی، نرم سازیسمقیاهای بیبا انواع روش تصمیم ماتریس کردن بعدبی برای سازیمقیاسبی 2
، «بهترین و بدترین»، «مقایسات زوجی»، «انتروپی شانون»های روش از استفاده با را معیارها تعیین وزن هاشاخص وزن محاسبه 9

 « لینمپ»، و «سوارا»

-غیررتبه»و « TOPSIS مانند  سازشی»، «AHP مانند  امتیازدهی»های های موجود در گروهبا یکی از روش سازیپیاده و مدل انتخاب 4

 « ELECTREمانند  ای

 مرور کرد.  79-74توان در جدول را می گیریتصمیم ماتریس جزئیات مرحله تشکیل
 گیری چندمعیاره جبرانی  . جزئیات مرحله تشکیل ماتریس تصمیم07-00جدول 

 توضیح انواع ردیف
 فازی دلفی یا و دلفی روش ی مازهایروش استفاده با هاگزینه شناسایی 7
 یا و( ازیف دلفی) دلفی روش از استفاده با نیز گام ین مسئله هدف بر تأثیرگذار هایاستخراج شاخص یا معیارها  هاشاخص شناسایی 2

 .است دستیابیقابل مشابه مقاالت و پژوهش پیشینه
دارای  اخصش نجر به بهبود سیستم مانند کیفیت محصول( و)افزایش م مثبت نوع از شاخص دارای سود  هاشاخص نوع تعیین 9

 کار( مانند سختی بهتر سیستم برای کمتر هرچقدر) هزینه

  امتیاز طیف یک با کیفی معیار و گزینه واقعی امتیاز با کمی معیار شاخص هر با گزینه هر ارزیابی 4

  کمی می بهکال کیفی معیاری تبدیل امتیازهای میک به کیفی ارزیابی تبدیل 5
 گیریتصمیم ماتریس سازینهایی  تکمیل 6

 معرفی شده است.  74-74سازی در جدول مقیاسهای بیجزئیات روش
 گیری چندمعیاره جبرانی  سازی در تصمیممقیاسهای بی. جزئیات روش00-00جدول 

 توضیح انواع ردیف
فرمول  از با استفاده معیار هر شده مقیاسبی عناصر ر شدن مجموعبراب امکان مقایسه ساده اعداد به دلیل با مزیت خطی نرخ 7

 
 یکدیگر با استفاده از فرمول به هاشاخص در عناصر امتیاز نسبت و خطی مقیاس یک در تبدیل با مزیت خطی 2

  
 معرفی شده است.  75-74ها در جدول های محاسبه وزن شاخصجزئیات روش
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 گیری چندمعیاره جبرانی  ها در تصمیممحاسبه وزن شاخص های. جزئیات روش01-00جدول 

 توضیح انواع ردیف
 مقایسات با )ابتدا AHP با مقایسه زوجی کمتر نسبت به روش زیرمعیارها و معیارها به دهیوزن آن هدف (bwmروش بهترین بدترین ) 7

 مدل معیار برای ایجاد ترینمیتاهکم با معیارها سپس دیگر و معیارها دیگر و معیار ترینبااهمیت زوجی
 معیارها( لینگو برای محاسبه اوزان مثل افزارهایینرم در مدل آن حل غیرخطی و سازیبهینه

2 SWARA صورتهب خود از ترمهم معیار با معیار با مقایسه هر خبرگان نظرات بر مبتنی معیارها وزن محاسبه با هدف 
  زوجی

9 CRITIC یا و معیار انحراف اساس بر دهیوزن عملیات کلیه و گیریتصمیم مسئله معیارهای وزن محاسبه 
  معیارها بین همبستگی

معرفی شده  76-74جدول شرح سه گروه بهدر  پژوهش هایبندی گزینهسازی و رتبهپیاده های منتخب برایانواع مدل
 است. 

 های پژوهش بندی گزینهسازی و رتبهها برای پیاده. انواع گروه06-00جدول 

 توضیح انواع ردیف
امتیاز(، شامل  رینبیشت کننده کسب برتر ایگزینه مختلف هایالگوریتم از استفاده )با امتیاز دارای بیشترین ارجح گزینه امتیازدهی 7

 «MOORA»و « SAW» ،«AHP» ،«ANP»َ ،«ARAS»انواع 
« TOPSIS» ،«LINMAP» ،«VIKOR»ایدئال، شامل انواع:  گزینه با شباهت و نزدیکی بیشترین ارجح دارای گزینه سازشی 2

 «COPRAS»و 
و  «ELECTRE»، شامل انواع شدهتعریف هماهنگ شاخص یک منظر دارای بهترین وضعیت از ارجح گزینه ایغیررتبه 9

«PROMETHEE»  

با  شرایط عدم قطعیت وگیری چندمعیاره در فازی )مربوط به تصمیم محیط در سازیپیاده ها قابلیتاغلب این روش
 دارند.  را توضیحات کامل در فصل بعد(

 
 دمعیاره جبرانی امتیازدهی نگیری چ. روش تصمیم00-6-0 

تخاب خواهد امتیاز ان دارای بیشترین مختلف، گزینه هایکمک الگوریتمها بهبا بررسی انواع گزینه« امتیازدهی»در روش 
مراتبی فرایند تحلیل سلسله»رد رایج ابه مو« MOORA»و « SAW» ،«AHP» ،«ANP»َ ،«ARAS» انواعدر میان شد. 

AHP»7 ،«ای فرایند تحلیل شبکهANP»2  و بیشتر اشاره خواهد شد. دو روش«AHP » و«ANP »اما  باوجود مشابهت
 با هم دارند.   71-74هایی به شرح جدول تفاوت

 
 
 

                                                           
1. Analytical Hierarchy Process (AHP) 
2. Analytical Network Process (ANP) 
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 AHPمراتبی سلسله با تحلیل ANPای . تفاوت روش تحلیل شبکه07-00جدول 
 توضیح روش ردیف

7 AHP ر طرفه و دهای یکمراتبی )دارای محدودیتبرای معیارهای مستقل از هم و امکان مقایسات زوجی بر اساس الگوی سلسله
 های متقابل بین عناصر تصمیم(نظر نگرفتن وابستگی

2 ANP ای های )رویکردی چند طرفه با امکان بررسی وابستگیشبکه هم و بر اساس ساختاربه برای معیارهای دارای همبستگی نسبت
 متقابل بین عناصر تصمیم( 

شده است. هر ( نشان دادهb)تصویر  ANPای بودن ( با شبکهa )تصویر AHPتفاوت خطی بودن  9-74در شکل      
با  AHPمان روش ه ANPشوند. روش ها با هم با فلش مشخص میو روابط آن Nodeها با گره یا یک از بخش

« برتر زینهگتصمیم یا »دنبال انتخاب تفاوت تأکید بر بررسی روابط درونی است اما هر دو روش با مقایسه زوجی به
 شود. تنها برای شناخت معیار یا زیرمعیار برتر استفاده می ANP هستند. در مواردی از مدل

 
 (b)ای لیل شبکهو تح (a)مراتبی های تحلیل سلسله. تفاوت مدل7-00شکل 

 
  SAW یا ساده دهیوزن روش. 00-6-0-0

 گویند. طی این روش بعددار هم میوزن خطی ترکیب است که به آن روش چندمعیاره گیریتصمیم روش ترینساده
 کمکبه اهگزینه بندیدر این روش رتبه .کرد بندیرتبه را پژوهش هایگزینه توانمی دارکردن،وزن و سازیمقیاسبی از

 گیرد. ها صورت میآن سازینرمال و دهیوزن سپس و تصمیم ماتریس

 
 AHP فرایند تحلیل سلسله مراتبی روش. 00-6-0-2

 توسط 7381 سال در است که گیریتصمیم های قدرتمندروش از یکی: مراتبی سلسله تحلیل فرایند یا AHP روش
 طوحس به مسئله روش این در. است تصمیم ناسازگاری و گاریساز میزان روش این ممتاز مزایای از .شد ارائه ساعتی

-تصمیم ینترکوچک در راحتیبه بتواند گیرندهتصمیم تا شودمی تقسیم هاگزینه و زیرمعیارها معیارها، هدف، مختلف

. شودیم بررسی پایین به باال از یا مراتبی سلسله صورتبه پیداست روش این نام از که طورهمان. کند دقت گیری
 هنگامی که است این AHP روش بزرگ هایمحدودیت از یکی .است AHP مدل از نمایی زیر شکل در مثالعنوانبه

 شودیم باال ناسازگاری نرخ و مقایسات تکمیل در دشواری باعث و شده زیاد بسیار زوجی مقایسات باشد زیاد عوامل
 رح شد. مط ایبهبودیافته روش همکاران و لی آقای 2179 سال در
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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.  4-74مانند شکل « های ممکننتخابها یا اگزینه»و « معیارهای ارزیابی»، «هدف مسئله»
 

 
 برای خرید خودرو« هاهدف، معیار، زیرمعیار و گزینه»مراتبی از باال شامل . نمونه یک طرح سلسله0-00شکل 

 «هزینه، ایمنی، استایل و ظرفیت»گزینه یا خودرو وجود دارد که بر اساس معیارهای  6تعداد  4-74در نمونه شکل      
هزینه خرید، هزینه سوخت، هزینه نگهداری و ارزش برای »با زیرمعیارهایی مانند « هزینه»برخی معیارها مانند  و در

ترتیب سه باید به« مراتبیتحلیل سلسله»گیرند. در هر پژوهش صورت مقایسه جفتی موردبررسی قرار میبه« فروش
 ود. مشخص ش 78-74به شرح جدول « هاهدف، معیارها و گزینه»سطح 

 AHPمراتب در روش . تعیین سطوح سلسله03-00جدول  
 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 Criterion یا معیار  2
« ه خریدهزین»و با زیرمعیارهایی چون « هزینه»های دیگر را تشخیص داد. برای نمونه در انتخاب بین چند محصول، معیار گزینه

 ب یک محصول مؤثر باشد. تواند در انتخامی« 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
 بخواهد بین چند محصول یا نامزد مدیریت، بهترین گزینه را با معیارهایی دقیق انتخاب کند.   

 است.   73-74شامل مراحلی به شرح جدول  AHPفرایند اجرای تحلیل سلسله مراتبی      
 AHP. مراحل اجرای روش 09-00جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 هادقیق تعداد معیارها و گزینهپژوهش و تعیین  بیان مسئله، اهداف و سؤاالت 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 هاتحلیل یافته 4
 ها و انتخاب گزینه یا تصمیم برتر  بندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

                                                           
1. Thomas L. Saaty 
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هدف، »مراتبی شامل ش و الگوی سلسلهدر این مرحله باید مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهطراحی پژوهش:  الف(

عیارهایی زیرم»و در صورت لزوم « معیارها»، سپس «هدف»مشخص شود. بنابراین باید در یک الگو، ابتدا « معیار و گزینه
 نیاز به انتخاب یک گزینه یا دهندهنشانها را مشخص کرد. هدف اصلی گزینه مراتبسلسلهو در انتهای « بر هر معیار
« هدف»است که در آن  شدهطراحییک نمونه الگوی  5-74های دیگر است. شکل ها یا تصمیممیان گزینهتصمیم از 

انتخاب یک گزینه از میان سه گزینه نامزد برای مدیریت یک سازمان است. در سطح دوم معیارهای انتخاب یک مدیر 
وم به اند. سطح سشدهنی نظری انتخاببر اساس مرور پیشینه و مبا« 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 گزینه1-00شکل 

تشکیل ماتریس مقایسات زوجی در مرحله تحلیل را  ویژهباید 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« پذیریقایسهم»یا 

 شدهمشخصشده سلسله مراتبی در این مرحله آن است که بر اساس هدف دیگر را وارد مدل کرد. منطق الگوی طراحی
 (.  7932را انتخاب کرد )طالقانی، شاهرودی و صانعی،  هاها، بهترین آنو به کمک معیارها بتوان با مقایسه گزینه

ها از طریق پرسشنامه گیرد. یعنی دادهاز افراد خبره صورت می AHPگیری در روش نمونهگیری: مالحظات نمونهب( 

 صورتگیری در این روش اغلب بهگیرد. نمونهنظر و خبره در حوزه مورداشاره صورت میخبره از میان افراد صاحب
ای مشخص یا کم یا دسترسی نظر یا خبره در زمینهشمار یا هدفمند است، زیرا در اغلب موارد تعداد افراد صاحبکل

(. 2179، 2؛ بیبی2176، 7شده است )ایسابنمونه توصیه 21تا  71ها دشوار است. به این منظور اغلب تعدادی بین به آن
 توان تعداد را افزایش داد. ها، میخبره و امکان دسترسی به آنالبته اگر در صورت باالبودن تعداد نفرات جامعه 

                                                           
1.  ISAHP 
2.  Baby, S  
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شوند. این آوری میای بنام پرسشنامه خبره جمعها در این روش با پرسشنامهدادهها: آوری دادهمالحظات جمع ج(

 نه درجه»یاس با مق« هادرباره گزینه»و سپس « ابتدا درباره معیارها»آوری نظرات خبرگان، امکان جمع« پرسشنامه»
 کند. را فراهم می« ایدرجهپنج»یا مقیاس  21-74شرح جدول به« ساعتی

 برای مقایسه جفتی « اینه درجه». مقیاس 21-00جدول   
 توضیح وضعیت مقایسه ارزش

 اهمیت برابر برای دو معیار یا گزینه مورد مقایسه شرایط برابر  7
 زینه با معیار یا گزینه مورد مقایسه دیگر کمی بهتر بودن یک معیار یا گ 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

 ر قایسه دیگبرتری کامل یک معیار یا گزینه با معیار یا گزینه مورد م 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  به دو معیار یا گزینه، عدد برتری هر گزینه با گرایش دهنده با مقایسهگیرند. 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 27-74موردبررسی است. در جدول 

 دهد.   رتر را نشان میمعرفی شده برای انتخاب مدیر ب
 . نحوه مقایسه معیارهای اصلی20-00جدول 

 

 گیرد. ها صورت میبرای تحلیل داده 22-74شرح جدول به ها اقداماتیآوری دادهبعد از جمعها: تحلیل داده د(
 ها. اقدامات اجرایی برای تحلیل داده22-00جدول 

 اقدامات ردیف
 تعیین وزن معیارها 7
 تعیین نرخ سازگاری مقایسه زوجی معیارها 2
 هاتعیین وزن گزینه 9
 هاتعیین نرخ سازگاری مقایسه زوجی گزینه 4
 تصمیم برتر انتخاب گزینه یا 5

 معیار 9   7   1   7   0   7   1   7   9   معیار

 معیار سن 9   7   1   7   0   7   1   7   9 معیار تجربه

 معیار عالقه 9   7   1   7   0   7   1   7   9 معیار تجربه

 معیار تحصیالت 9   7   1   7   0   7   1   7   9 معیار تجربه

 معیار عالقه 9   7   1   7   0   7   1   7   9 معیار سن

 معیار تحصیالت 9   7   1   7   0   7   1   7   9 معیار سن

 معیار تحصیالت 9   7   1   7   0   7   1   7   9 معیار عالقه
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های معرفی شده در شده درخصوص میزان اولویتآوریهای جمعدر ادامه و پس از داده. تعیین وزن معیارها: (0-د

دهی به معیارها شامل های پرکاربرد برای وزنرا مشخص کرد. یکی از روش« اهمیت و وزن هر معیار»هر معیار باید 
. این است« عنایی، میانگین حسابی، میانگین هندسی و بردار ویژهمجموع سطری، مجموع ستونی، میانگین م»روش 

شود. انجام می« وزن نهایی»یا  7«بردار ویژه»ستونی در یک ماتریس تا رسیدن به  -روش با یک سری عملیات سطری
 شده است.ارائه 29-74یک نمونه ماتریس مورداشاره در جدول 

 . جدول تعیین وزن معیارها27-00جدول 
 )بردار ویژه(وزن نرمال یا  میانگین  تحصیالت عالقه سن تجربه امعیاره
 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« مرتبههفت »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»ای تعیین اولویت معیار شده برارائه
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.  24-74معیارها به شرح جدول  دهنده اولویتیا وزن نهایی و نشان« بردار ویژه»هر معیار، همان 
 بندی بر اساس اوزان نرمال . جدول رتبه20-00جدول  

 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»، «سابقه کاری در سازمان حاضر»

 شود. اضافه می AHPباشد، به یک سطح دیگر در مدل زیر معیار وجود داشته
                                                           
1. Egienvalue  
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ای هبرای کنترل هرگونه خطا یا ناسازگاری در هر جدول مقایسهسازگاری مقایسات زوجی معیارها: . تعیین نرخ(2-د

ای هرا محاسبه کرد. این محاسبه امکان تشخیص میزان سازگاری و اعتماد به اولویت« نرخ ناسازگاری»باید زوجی 
سازگاری »میزان « بودنپذیرش قابل»منزله به« 7/1کمتر از »کند. نرخ ناسازگاری ها را فراهم میحاصل از مقایسه

ها تجدیدنظر شود. مراحل محاسبه نرخ ناسازگاری قایسهباید در م« 7/1»است و در صورت بیشتر بودن از « هامقایسه
 است.  25-74به شرح جدول 

 . مراحل اجرای نرخ ناسازگاری21-00جدول 
 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  محاسبه بردار سازگاری 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/RIی بر شاخص تصادفی )تقسیم شاخص سازگار محاسبه نسبت سازگاری 5

 شود.استخراج می 26-74شاخص تصادفی از جدول مشخصی به شرح جدول      
 (RI). جدول شاخص سازگاری تصادفی 26-00جدول 

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 ازگاری نمونه ارائهنرخ ناس     
 ها مورد تأیید بود. مقایسه

دو بر اساس هر معیار مقایسه شوند. بازهم از مورد صورت دوبهها بهدر گام بعد باید گزینهها: تعیین وزن گزینه (7-د

گزینه  شود تا نمرات برتری هر گزینه نسبت بهها توسط خبرگان استفاده میایسه زوجی گزینهپرسشنامه خبره برای مق
ای ههای موجود مقایسهطور جداگانه بین گزینهدیگر مشخص شود. در این پرسشنامه بر اساس هر یک از معیارها به

 ها به شرح جدولها، ماتریس دادهسه، بعد از انجام مقای«تجربه»گیرد. برای نمونه بر اساس معیار جفتی صورت می
 حاصل شد.   74-21

 « تجربه»ها بر اساس معیار . ماتریس مقایسه زوجی گزینه27-00جدول 
 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 انجام می ها ماتریس مقایسه زوجیهمین نحو برای هر یک از معیاربه     
طور جداگانه بر دیگر میانگین هر سطر محاسبه و بهعبارتهر گزینه محاسبه خواهد شد. به« شدههای نرمالوزن»
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یار هر مع بر اساس« گزینه با باالترین اولویت»و « شده نرمال وزن»های سطرها تقسیم تا مقدار مجموعه ستونی میانگین
 است.« بردار ویژه»کننده اولویت همان ستون (. ستون تعیین28-74مشخص شود )جدول 
 ها بر اساس معیار تجربهو تعیین اولویت بین گزینه شده نرمال وزن. ماتریس تعیین 23-00جدول 

 اولویت  گزینه ج گزینه ب گزینه الف تجربه
 271/1 4 4/7 7 گزینه الف
 171/1 3 7 4 گزینه ب

 166/1 7 3/7 7 نه جگزی

ها به تفکیک هر معیار مشخص گزینه های زوجی را باید برای سایر معیارها نیز انجام داد تا اولویتهمین مقایسه     
 شود. 

-تعیین نرخ سازگاری مقایسه»مانند روش معرفی شده برای ها: های زوجی گزینهتعیین نرخ سازگاری مقایسه (0-د

 شود. ها تعیین میهای زوجی گزینهاین مرحله نیز نرخ سازگاری مقایسه ، در«های زوجی معیارها

در ادامه نمرات وزن یا اولویت هر گزینه در هر معیار را در ماتریسی به شکل انتخاب گزینه یا تصمیم برتر:  (1-د

 هر گزینه محاسبه شود.  « وزن کلی یا نهایی»تنظیم تا  74-23
 ها در هر معیار گزینه . نمونه ماتریس وزن29-00جدول 
 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« وزن هر گزینه در هر معیار بر وزن آن معیار ضرب»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

با « ب»امتیاز شدند. درنتیجه گزینه « 75/1«دارای « ج»امتیاز و گزینه « 43/1»دارای « ب»به همین ترتیب گزینه   
ورداشاره م تا(. برای انجام محاسباتعنوان مدیر باشد )حبیبی، بیتواند گزینه اول برای انتخاب بهبیشترین امتیاز می

 استفاده کرد. 7«چویسژن و اکسپرتاکسل، سوپر دسی»افزارهای توان از نرممی
 
 
 

                                                           
1. Excel, Super Decision and Expert Choice  
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  ANPای یا فرایند تحلیل شبکه  . روش00-6-0-7

 هایگیهمبست و روابط تصمیم هایگزینه و تصمیم معیارهای بین که تفاوت این است با AHP روش همانند روش این
 ساعتی توماس توسط نیز روش این. باشدمی ANP روش از خاص حالت یک AHP وشر درواقع. دارد وجود متقابل

 امکان مرا این دهد.می را مراتبسلسله جایبه شبکه یک ساخت اجازه گیرندهتصمیم به شبکه تحلیل روش. شد ارائه
 اهگزینه و معیارها با معادل شبکه، این در موجود هایگره سازدمی ممکن نیز را عناصر بین داخلی ارتباط بررسی
. ندباشمی همدیگر به هاآن وابستگی درجه با معادل نیز کنندمی متصل هم به را هاگره این که هاییشاخه و هستند
 رو کار ترینهمم ها،گزینه و هم با معیارها بین متقابل وابستگی درجه تعیین یا ایشبکه ساختار در موجود روابط تعیین
 است چندمعیاره گیریتصمیم هایروش ترینکامل و بهترین از یکی (ANP) شبکه تحلیل روش. است شبکه تحلیل
 تردقیق و تربه مراتببه هاییپاسخ روش این شبکه، ساختار دهندهتشکیل عناصر بین داخلی ارتباط وجود صورت و در

 کند. می عرضه چندمعیاره گیریتصمیم هایروش سایر از
رویکرد  ANPارائه شد. روش  7386در سال « زاواساعتی و تاکی»توسط « ANPای یا فرایند تحلیل شبکه»روش 
 AHP مراتبی یا است. در شرایط مستقل بودن معیارها اولویت با همان روش تحلیل سلسله AHPیافته از روش توسعه

استفاده شود.  ANPروش خواهد بود اما در صورت وجود روابط اثرگذار بین معیارها و زیرمعیارها بهتر است که از 
برخوردار است که روابط بین سطوح مختلف  6-74شرح ای بهاز ساختاری شبکه ANPای یا روش تحلیل شبکه

 د.  ها تأکید داردهد. این الگو بر تعامالت و بازخوردهای میان معیارها و گزینهای نشان میصورت شبکهتصمیم را به

 
 ای لیل شبکه. نمونه الگوی فرایند تح6-00شکل 

گیری هستند. برای تعیین روابط بین معیارها معیارهای اصلی تصمیم C4تا  C1چهار معیار  6-74بر اساس شکل      
 استفاده کرد.  91-74ها به شرح جدول توان از یکی از راهمی
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 های تعیین روابط بین معیارها . انواع راه71-00جدول 
 توضیح انواع ردیف

 ژوهشها با توجه به ادبیات پعنوان معیارهای اصلی و ایجاد ارتباط بین آنمانند عناصر آمیخته بازاریابی به پژوهشادبیات  7
 پرسش از خبرگان  نظر خبرگان 2
 صورت امتیازدهی شدت ارتباطات به بیان  7روش دماتل 9
4 ISM  هایت کشف روابط بین معیارهابرای ارزیابی عوامل پژوهش و درن« ساختاری تفسیری سازیمدل»یا 

 مرور کرد.  97-74توان در جدول را می ANPمراحل اجرای فرایند تحلیل شبکه یا      
  ANP. مراحل اجرای فرایند تحلیل شبکه یا 70-00جدول  

 توضیح مراحل ردیف
  «دماتل»یا « ادبیات پژوهش»گان، نظر خبر»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 هاآوری دادهجمع 9
 «   حد»و « موزون»، «ها با همنویه برای رابطه معیارها و گزینهثا»، «اولیه»های  تدوین سوپرماتریس هاتحلیل یافته 4
 ها و انتخاب گزینه یا تصمیم برتر  بندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

نیز با  ANPها باید به تعریف ساختار شبکه پرداخت. روش با مشخص کردن معیارها و گزینهطراحی پژوهش:  الف(

از چهار معیار  6-74شده در شکل شود. در الگوی نمونه ارائهآغاز می« هامعیارها و گزینه»شگر یک مدل فرضی نمای
خاب ها از بین سه گزینه، بهترین گزینه انتشده است و باید بر اساس این معیارها و روابط بین آنو سه گزینه تشکیل

 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 ترجیحاً بین  AHPگیری در اینجا نیز مانند روش نمونهگیری: مالحظات نمونه ب(

اب گیری غیرتصادفی هدفمند انتخنمونهشمار یا صورت کلهای تخصصی بهآوری دیدگاهده تا بیست نفر برای جمع
 شوند.

ارزشی برای  5یا  3در پیوستاری « پرسشنامه خبره»در اینجا نیز مانند مرحله قبل از ها: آوری دادهمالحظات جمع ج(

 شود. آوری میها جمعشود. سپس به کمک پرسشنامه دادهها استفاده میهر یک از معیارها یا گزینه

ین مرحله ها است. در ابیشترین تفاوت این روش با روش قبلی در مرحله تحلیل یافتهها: یافتهمالحظات تحلیل  د(

 خواهد بود.   92-74شده، مستلزم محاسباتی به شرح جدول آوریهای جمعداده
 
 

                                                           
1. DEMATEL (Decision Making Trail And Evaluation) 
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 . انواع محاسبات در روش تحلیل شبکه72-00جدول 
 محاسبات ردیف

 زن معیارهامقایسه زوجی معیارهای اصلی برای تعیین و 7
 ها مقایسه زوجی زیرمعیارهای هر معیار برای تعیین وزن آن 2
 ها صورت زوجی برای تعیین وزن آنمقایسه 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  «سوپر ماتریس اولیه یا نامتقارن»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« اتریس موزونم

وان با به ت« سوپر ماتریس حد»است. « سوپر ماتریس حد»استخراج کرد. بخش پایانی این مرحله تدوین « ژندسی
شود تا تمامی عناصر سوپر قدر تکرار میعمل آن آید. ایندست میبه« سوپر ماتریس موزون»رساندن تمامی عناصر 

های مربوط برابر صفر است. تنها درایه 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 میفزار سوپر دسیانرم
طور خودکار انجام شده از پرسشنامه خبره را بهآوریهای جمعپس از واردکردن داده« ژنسوپر دسی»افزار که نرم

د. سوپر ژن آشنا شونافزار سوپر دسیرا دارند، باید حتماً با نرمدهد. بنابراین کسانی که قصد استفاده از این روش می
های چندمعیاره است که در ادامه اجرای یک نمونه به کمک گیریافزار رایگان و پرکاربرد برای تصمیمژن یک نرمدسی

 شود.ژن معرفی میافزار سوپر دسینرم
 

 ژنافزار سوپر دسیدر نرم ANPاجرای یک نمونه با روش  ه(
 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»وجود دارد و هدف « زیرمعیار

(ANP) (. 1-74 شود )شکلافزار سوپر دسیژن رسم میپژوهش در نرم 

                                                           

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 باشد، درایه Aتریس نوشت. برای نمونه اگر نام ماتریسی نویس حرف کوچک نام ماصورت 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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 افزار سوپردسیژنای بر اساس هدف و معیارها در نرم. رسم مدل تحلیل شبکه7-00شکل 

نفر از  91شده است، نشان از روابط درونی دارد. ابتدا با پرسشنامه خبره از ای که در سطح معیارها نشان دادهحلقه     
های زوجی، نرخ ناسازگاری های مقایسهآوری دادجمعشود. بعد از آوری میهای زوجی جمعهای مقایسهخبرگان داده

ها با روش های زوجی بود. سپس دادهو نشانگر سازگاری ماتریس مقایسه 7/1ها محاسبه شد که همگی کمتر از آن
زار افدر نرم ANP افزار سوپردسیژن شدند. با ایجاد مدلبندی وارد نرمدهی و رتبهشده و برای وزنمیانگین هندسی ادغام

 حاصل شد.  93-74تا  99-74صورت جدول افزار، نتایجی بهشده در نرمهای زوجی ادغامسوپردسیژن و ورود مقایسه
 (17/1. مقایسه زوجی معیارها نسبت به هدف )نرخ ناسازگاری= 77-00جدول 

 
 (12/1)نرخ ناسازگاری=  C1. مقایسه زوجی زیرمعیارهای 70-00جدول 

 
 (12/1)نرخ ناسازگاری=  C2زوجی زیرمعیارهای . مقایسه 71-00جدول 

 
 (17/1)نرخ ناسازگاری=  C3. مقایسه زوجی زیرمعیارهای 76-00جدول 
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 (11/1)نرخ ناسازگاری=  C1. مقایسه زوجی معیارها نسبت به عامل 77-00جدول 

 
 (11/1)نرخ ناسازگاری=  C2. مقایسه زوجی معیارها نسبت به عامل 73-00جدول 

 
 (11/1)نرخ ناسازگاری=  C3. مقایسه زوجی معیارها نسبت به عامل 79-00جدول 

 
 شود. تشکیل می 41-74آمده، حاال سوپرماتریس اولیه به شرح جدول دستبا استفاده از اوزان به     

 . سوپرماتریس اولیه 01-00جدول 

 
 گیرد. شکل می 47-74به شرح جدول « نسوپرماتریس موزو»، در ادامه «سوپرماتریس اولیه»سازی با نرمال     
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 . سوپرماتریس موزون 00-00جدول 

  
   دولبه شرح ج« سوپر ماتریس حددار»رسد تا ماتریس همگرا شده و نهایت میدار به توان بیسوپر ماتریس وزن     
 شکل بگیرد.  74-42

 . سوپرماتریس حددار02-00جدول 

 
ها در هر بعد سازی آنتوان با نرمالنهایی عوامل پژوهش آورده شده است که می در سوپر ماتریس حدی، اوزان     

 تا(.اوزان نرمال شده را نیز محاسبه کرد )صنایع بیست، بی
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 های سازشی. روش00-6-2
ی هاترین روشمهم ازجملهایدئال است.  گزینه با شباهت و نزدیکی بیشترین دارای «ارجح گزینه»ها در این روش

 اشاره کرد.  49-74توان به موارد جدول گیری چندمعیاره از نوع چند شاخصه جبرانی میازشی در تصمیمس
 گیری چندمعیاره جبرانی  در تصمیم مدل سازیپیاده برایهای سازشی روش . انواع07-00جدول 

 توضیح انواع ردیف
 توافقی ریزیبرنامه 7

(Compromise Programing) 
ایدئال  نقطه به نسبت هاگزینه بودن دور یا بررسی نزدیک و ایدئال نقطه ها ازنهگزی تعیین فاصله

 ایدئال( جواب یک به نسبت فاصله حداقل بهینه با )گزینه
 که ای شرایطی)بر ناسازگار و نامتناسب معیارهای با و ارزیابی مسائل توافقی ریزیبرنامه بر مبتنی (VIKOR) ویکور روش 2

 .ست(نی آن طراحی و شروع زمان در مسئله یک هایبرتری بیان و شناسایی به درقا گیرندهتصمیم
ها براساس معیارهای مختلف که جواب گیری پیرامون گزینهروشی سازشی برای تصمیم درواقع

 ترین جواب موجه به جواب ایدئال است.سازشی یا دارای توافق متقابل نزدیک
 ایدئال گزینه به شباهت روش 9

(TOPSIS) 
 یریگتصمیمامکان » زایایو دارای محل ایدئال راه به شباهتمیزان  اساس بر هابندی گزینههرتب
 تعدادامکان بررسی »، «لهئمس یک در هم با توأم منفی و مثبت معیارهای وجود صورت در

 زیادی تعداد برای عیسر و ادهس»، «AHP روش دردر شرایط وجود محدودیت  معیار توجهیقابل
 و یفیک معیارهای وجود با گیریتصمیم و کمیبه  کیفی معیارهایامکان تبدیل »، «معیار و هگزین
در است. « هاگزینه بندیرتبه روی معیارها اهمیت ضریب ثیرأتمشاهده عددی  امکان»، «کمی

 کارایی ها یک نمرهبندی شوند یا به هر یک از آنها رتبهتاپسیس باید با توجه به معیارها، گزینه
 داده شود.

 دیمتل روش 4
 (DEMATEL) 

 وشر همراه)اغلب به زیرمعیارها یا معیارها بین تعیین روابط و همروی بر معیارها تأثیر بررسی
ANP بررسی لیهاو ماتریس یک است که با معیارها بین شبکه تعیین برای کمکی آید و روشیمی-

 .شود(می شروع همروی معیارها کننده تأثیر

 تفسیری ساختاری سازیدلم روش 5
(ISM) 

 طوحس در مسئله تقسیم معیارهای و پژوهش عوامل بندیبا تأکید بر سطح دیمتل روش مشابه
 .روش( ینا ماتریس وابستگی با-)امکان ایجاد نمودار قدرت نفوذ تأثیرپذیر و تأثیرگذار مختلف

ند بال تجزیه معیارها در چبا استفاده از نظرات خبرگان به دن که« ساختاری تفسیری سازیمدل»
 پردازد.ها میسطح مختلف و  تحلیل ارتباط بین شاخص

 کمیرا روش 6
 (KEMIRA) 

 ماتریس مسئله هدف تعیین از بعد اول که در گام گزینه بهترین انتخاب برای گیریرأی ماهیت با
 آن یهاو ستون است گزینه-معیار ماتریس یک تصمیم ماتریس این شود.می ساخته تصمیم

 زیرمعیارهای خبرگان نظرات با دوم گام هستند. در پژوهش هایگزینه آن سطرهای و زیرمعیارها
 این باشد زیرمعیار 9 دارای A معیار برای نمونه اگر. شوندمی بندیرتبه خود دسته در پژوهش

 میلتک را هاولی تصمیم ماتریس باید در گام سوم .شوندمی بندیرتبه 9 تا 7 رتبه از زیرمعیارها
 تایینجپ طیف اساس بر تاشود می خواسته خبرگان از و تهیه ایپرسشنامه منظور همینبه. کرد

 درنهایت و که بپردازند گانهچند معیارهای اساس بر تحقیق هایگزینه از هریک ارزیابی به لیکرت
 .شد خواهد انتخاب نهایی ماتریس عنوانبه خبرگان تمامی نظرات حسابی میانگین

ردار یا مبتنی بر ب هاگزینه هندسی میانگین از فاصله اساس بر پژوهش هایگزینه بندیرتبه (MABAC) ماباک روش 1
 چندمعیاره

 ایهشاخص به توجه با هاگزینه بندیرتبه بر مبتنی و Simple Addition Rankingمعادل   SAR ساده یا تجمعی بندیرتبه روش 8
  هانآ از یک هر بر تأثیرگذار
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  ارسته روش 3
(ORESTE) 

  شاخص تعدادی اساس بر پژوهش هایبندی گزینهرتبه

 یبندرتبه و معیارها بندیاولویت روش 71
 SECA یا زمانهم صورتبه هاگزینه

است.  متصمی ماتریس از استفاده با و زمانهم صورتبه هاگزینه و معیارها به بندیرتبه و دهیوزن
 تشکیل یغیرخط سازیبهینه مدل یک شده نرمال تصمیم ماتریس اساس بر ابتدابه این صورت که 

 امتیاز و معیارها وزن حاصل هایجواب شود ومی حل گمز یا و لینگو افزارنرم توسط سپس و
 .است هاگزینه نهایی

ست. ا معیارها نوع و امعیاره وزن تصمیم، ماتریس ازجمله هاگزینه بندیرتبهبرای  گام شش دارای MAIRCA تکنیک 77
 استفادهبندی اثرگذار در رتبه نظری وزن و واقعی وزن شکاف، چونمفاهیمی  از روش این در
 .باشد داشته را شکاف کمترین که ی استمورد گزینه، بهترین درواقع. شودمی

72 CRITIC اهمیت معیارها مبتنی بر همبستگی درونی معیارها 

 
  ایهای غیررتبه. روش00-6-7

ترین مهم ازجملهشود و می تعریف هماهنگ شاخص یک منظر دارای بهترین وضعیت از ارجح گزینهها در این روش
 اشاره کرد.  44-74موارد جدول توان به آن می انواع

 گیری چندمعیاره جبرانی  در تصمیم سازیپیاده برای منتخب هایمدل . انواع00-00جدول 

 توضیح انواع ردیف
 تقریبی لطتس روش 7

(ELECTRE) 
 منیض صورتبه تسلط مفهوم از روش این درها از بر اساس مفاهیم مسلط و غیر مسلط است. بندی گزینهرتبه

 ضعیف و مسلط هایگزینه و شوندمی مقایسه یکدیگر با زوجی صورتبه هاگزینه روش این در. شودمی استفاده
  .شوندمی ذفح مغلوب و ضعیف هایگزینه سپس و شدهشناسایی

2 PROMETHEE گیرندگانمیمتص هایاولویت و تنظیمات به مربوط اضافی اطالعات بدون چندمعیاره مشکل یک اینکه بر تأکید با 
 رتبطم ارجحیت عملکرد یک شامل. است آسان و روشن کامالً گیرندگانتصمیم برای اطالعات. نباشد حلقابل

 .کندمی توصیف را هاآن نسبی میتاه هک هاییوزن همچنین و معیار هر با
  

 در شرایط قطعی گیری چندمعیارههای علمی تصمیم. نمونه مقاله00-7
 دهد. گیری چندمعیاره در شرایط قطعی را نشان میهای پژوهش تصمیمنمونه مقاالت علمی با روش 45-74جدول 

 یط قطعیگیری چندمعیاره در شراهای علمی تصمیممقاله . نمونه01-00جدول 
 مقاله ردیف

 چندهدفه سازیبهینه مسائل در پارتو مرز یافتن برای مؤثر روشی: نرمال شبه جهت روش 7
d4c701f5.pdf?lang=fahttps://ijms.ut.ac.ir/article_71057_c2ff1829d20f01971d447e9d  

 (انسانی توسعه یهاشاخص یریکارگبه با) هاداده پوششی تحلیل رویکرد با کشور یهااستان یبندرتبه 2
d9b27a34deb58f50d9b.pdfhttps://ijer.atu.ac.ir/article_3702_dba7e183841d2  

 مشتری با ارتباط مدیریت سیستم عملکرد ارزیابی در هاداده پوششی تحلیل کاربرد 9
4b19b5fb52f.pdf?lang=fahttps://ijms.ut.ac.ir/article_68138_cdb1f943e30956ff5e399  

 (شینراز 2 منطقه: موردی مطالعه) مراتبی سلسله تحلیل فرایند از استفاده با شهر مناطق پدافندی پذیریآسیب تحلیل 4
fa.pdf-21180-21-https://hsmsp.modares.ac.ir/article 

 یاشبکه تحلیل فرایند روش با تهران بهادار اوراق بورس در گذارانهیسرما رفتارهای ارزیابی 5
https://amf.ui.ac.ir/article_19847_ebfa26e4bfcbf96bb25a7cc5e9e10259.pdf  

https://ijms.ut.ac.ir/article_71057_c2ff1829d20f01971d447e9dd4c701f5.pdf?lang=fa
https://ijer.atu.ac.ir/article_3702_dba7e183841d2d9b27a34deb58f50d9b.pdf
https://ijms.ut.ac.ir/article_68138_cdb1f943e30956ff5e3994b19b5fb52f.pdf?lang=fa
https://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-21180-fa.pdf
https://amf.ui.ac.ir/article_19847_ebfa26e4bfcbf96bb25a7cc5e9e10259.pdf


 

  

 گیریتصمیم یهاروش
 چندمعیاره

 قطعیت عدم شرایط در 

15 

   چندمعیاره در شرایط عدم قطعیت گیریتصمیم هایروش با آشنایی: کلی هدف

 یادگیری اهداف

 چندمعیاره در شرایط عدم قطعیت گیریتصمیم هایروش انواع و مفهوم با آشنایی 

 پژوهش نظریه خاکستری  اجرای روش مالحظات با آشنایی 

 اجرای روش پژوهش نظریه فازی  مالحظات با اییآشن 

 آشنایی با مالحظات اجرای روش پژوهش راف 
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 مقدمه
 های قطعیکارگیری روشعدم قطعیت هستند، بنابراین بهدارای ابهام و شده اغلب آوریهای جمعدر دنیای واقعی داده
سازی بهینه مناسب نخواهد بود. رویکردهای مختلفی در زمینه مواجهه با عدم قطعیت منظور تصمیمدر محیط نادقیق به

یا  ها یا اطالعات ناقص مشخصدلیل کمبود دادهنتوان تابع توزیع یا تابع عضویت را به معرفی شده است. زمانی که
وجه های خاکستری و نظریه فازی موردتای مانند نظریه سیستمیافتههای توسعهاستخراج کرد، بررسی و مطالعه نظریه

 گیرند.قرار می

    
 چندمعیاره گیریتصمیم در قطعیتعدم. 01-0

کننده کیفیت دانش انسان در رابطه با یک مورد خاص باشد. در این میان ممکن است توصیف تواندیعدم قطعیت م
پوشی چشمکه متقابالً ابهام موجود ناچیز و قابلباالیی از ابهام در رابطه با این مورد خاص وجود داشته باشد، یا این درجه

عیت توان گفت عدم قطمحیط موجود بستگی دارد و لذا می طور مستقیم بهد که میزان ابهام بهکرباشد. باید توجه 
« طعیتقعدم» گیریتصمیم در. است« لهئله خاص در محیط پیرامون آن مسئعدم اطمینان در رابطه با یک مس»عبارت از 

-اسخپ توسط که است گیریتصمیم در ابهام وجود علتبه قطعیتعدم این .گیردمی قرار موردتوجهدر موارد متعددی 

 تقیمشود و می نظر در «قیمت»مانند  یمعیاربرای نمونه در شرایطی که . شودمی ایجاد لهئمس هایداده یا و دهندگان
مشخص  یارمع یک دقیق مقدار که یحالتدر . شوددر نظر گرفته می قیمت از ایبازهیست، نمشخص  دقیق صورتبه کاال

عیت قطمالک براساس توان گیری را میتصمیم درمجموع. شودمی ادایج «قطعیتعدم حالت»نیست یا ما آن را ندانیم، 
 بندی کرد. دسته 7-75شرح جدول بهاز قطعیت کامل تا عدم قطعیت کامل ای دامنهدر 

 گیری در پیوستار قطعیت کامل تا عدم قطعیت  تصمیم . انواع0-01جدول 

 توضیح انواع ردیف
 اتفاق طیشرای چه در و چیست ممکن حالت هر از حاصل نتایج یا نتیجه که داندمی کامل اطمینان با گیرندهتصمیم کامل قطعیت 7

 .دارد قرار کامل اطمینان شرایط در گیریتصمیم ازنظر. افتاد خواهد
 در ندادمی را هاآن وقوع احتمال ولی چیست حالت هر از حاصل نتایج که داندنمی کامل اطمینان با گیرندهتصمیم ریسک شرایط در 2

 .گیردمی تصمیم مخاطره با و ریسک شرایط تحت
 طیشرا از کنترللرقابیغی رهایمتغ نیگزیجا رندهیگمیتصم کی یبرا رقبا یهایاستراتژکه  یزمان یبراگیری تصمیم 7در شرایط تعارض 9

 .شوند او گیریتصمیم
-تصمیم می اطمینان عدم شرایط داند و درنمی را ممکن هایحالت از حاصل نتایج وقوع احتمال گیرندهتصمیم قطعیت عدم شرایط در 4

 .پارامترهاست در قطعیت عدم است و اغلب  قطعیت عدم موجود و الزم اطالعات مقدار بین گیرد. تفاوت

 
 

                                                           

1. Conflict 
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 قطعیتشرایط عدم. 01-2

یا اشیا را  عنوان یک مفهوم عمومی اصطالحی است که عدم اطمینان انسان در مورد برخی اشخاصعدم قطعیت به
ها نآکننده نقص دانش بشر درباره توصیفها و برخی نظامعنوان خاصیت توان بهعدم قطعیت را میکند. می منعکس

خاص  هلئعدم قطعیت همان عدم اطمینان در مورد یک مسزیرا  میزان ابهام به محیط موجود بستگی دارددانست. تعیین 
نقش دارند و عوامل مختلف داخلی یا خارجی نظامی ی و مطالعه هر در بررس. استله ئدر محیط پیرامون آن مس

نادقیق هستند. کمبود اطالعات یا اطالعات ناقص از ها درباره آن شدهیآورجمعهای همین دلیل اغلب دادهبه
ر دهای اجتماعی، اقتصادی و... اغلب ریشه نادقیق است. عدم قطعیت موجود در سیستمهای نظامهای اصلی ویژگی

 ناقص بودن اطالعات درباره پارامترهای سیستم، ساختار سیستم، مرزهای سیستم و یا رفتار سیستم دارد. 

های روش. گیرنده با شرایط شک و عدم اطمینان مواجه است، تصمیمبا عدم قطعیت گیریدر طی فرآیند تصمیم     
ضمن وابستگی به رویدادهای گذشته، نیازمند آگاهی از  های زیادی نیاز داشت وها به نمونهکالسیک برای تحلیل داده

ها مواجهه با ند که هدف آنوش ابزارهای محاسباتی جدیدی معرفیبود و همین امر باعث شد تا توزیع احتمال جامعه 
، های فازیای در کنار نظریه مجموعهآمار و احتمال و اعداد بازهگیری است. یند تصمیماعدم قطعیت موجود در فر

با  هایهای پرکاربرد در مطالعه سیستمها و تکنیکهای خاکستری از روشهای راف و نظریه سیستمنظریه مجموعه
های خاص خود را داشته و در مواجهه با عدم قطعیت به شکل ها، ویژگیهر یک از این نظریه عدم قطعیت هستند.

ها در محیط عدم قطعیت به شرح زیر جهه با سیستمانواع رویکردهای مواکنند. عمل می 2-75شرح جدول بهخاصی 
 است:

 گیری در عدم قطعیت  رویکردهای مطالعاتی تصمیم . انواع2-01جدول 

 توضیح انواع ردیف
عدم قطعیت تصادفی  7

 7)آماری(
ر و د. آماوشبا استفاده از آمار و احتمال و توابع توزیع آماری توصیف میو له است ئناشی از ماهیت تصادفی مس

شده های مشاهدهبر الگوهای آماری موجود در دادهپردازد و میعدم قطعیت تصادفی  دارای هایاحتمال به پدیده
 های بزرگ است.اعتماد، نیازمند نمونهدارد. این نظریه برای دستیابی به نتایج قابلتأکید گذشته 

ست. هر بیان اوسیله توابع عضویت قابلآن توسط خبرگان به با مسائلی مواجه است که عدم قطعیت موجود در 2عدم قطعیت فازی 2
 ای غیرقطعی است.گیرد دارای مفهومی واضح و دامنهموضوعی که در ریاضیات فازی موردمطالعه قرار می

 قطعیت عدم 9
  9 خاکستری

های کوچک و برای مطالعه مسائلی با نمونهدارد و های اجتماعی و اقتصادی سیستمی به وسعت کاربرد دامنه
 تأکید دارد. موضوعات دارای محدوده و بازه مشخص و ماهیت غیرقطعی روی و است اطالعات ناقص مناسب 

                                                           

1. Stochastic uncertainty 
2. Fuzzy uncertainty 
3. Grey uncertainty 
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خوانی کاوی و کشف دانش بسیار همبا مفاهیم دادهاست که فرآیندهای عملیاتی آن ناشی از محبوبیت این نظریه  7عدم قطعیت راف 4
و نیازی به اطالعات خارج از سیستم نظیر تابع  ردهای اصلی سروکار دادهطور مستقیم با دادارد. نظریه راف به

تواند های آماری(، تابع عضویت )نظیر نظریه فازی( و از این قبیل ندارد. این نظریه میتوزیع احتمال )مانند روش
 رود. خوبی برای تحلیل اطالعات نادقیق، متناقض و ناقص به کار به

 مرور کرد.  9-75توان در جدول گیری در شرایط عدم قطعیت را میمطالعات تصمیمد تفاوت میان چهار رویکر

 قطعیت عدم با مواجهه رویکردهای . مقایسه7-01جدول 
 های رافمجموعه های خاکستریسیستم ریاضیات فازی آمار و احتمال عنوان رویکرد

 موضوع موردمطالعه
 عدم قطعیت تصادفی

عدم قطعیت 
 شناختی/ادراکی

دم قطعیت اطالعات ع
 ضعیف

 عدم قطعیت ناشناخته

 های تقریبیمجموعه های خاکستریمجموعه های فازیمجموعه های کانتورمجموعه ایهای پایهمجموعه

 هاافراز داده پوشش اطالعات نگاشت نگاشت هاروش

 تقریب پایین و باال های خاکستریتولید سری مجموعه برش توزیع فراوانی روش کار

 روابط هم ارزی هر توزیعی شدهتوابع عضویت شناخته توابع توزیع مشخص های موردنیازادهد

 محتوا مفهوم دامنه محتوا تأکیدات

 مفهوم تقریب قوانین واقعیت عبارات شناختی قوانین احتمال هدف

 های اطالعاتیسیستم های کوچکنمونه تجربه و خبره های بزرگنمونه هاویژگی

هر  های کلیدیارتباط بین ویژگی»شود. این هدف با دنبال می« حداکثر سودمندی»خت یک مدل، رسیدن به در سا     
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»الش برای نقش محوری در هر ت« 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 «هاسیستم سازیمدل»شود. چالش اصلی در ها بسیار باارزش میسیستم های مدلآن با سایر ویژگی
نوان عبه« عدم قطعیت»است.  سازیمدلبرای هر مسئله « ای از عدم قطعیت مجازسطح بهینه»سیدن یا تخمین برای ر

 ها معاوضه شود. با استفاده ازتواند برای موفقیت با دو ویژگی دیگر مدل، میسازیمدلموضوعی بسیار مهم در کار  
 یافت. با توجه به هدف ساخت دست« 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       
شده نظریه شناخته»اشاره کرد که با « های فازیخاکستری و مجموعه»های ازجمله نظریه« جدید مبتنی بر عدم قطعیت

مجزا،  طورهای مورداشاره بهتوسط هر یک از نظریه« عدم قطعیت»تفاوت داشتند. با توجه بررسی « ناحتمال تا آن زما

                                                           

1. Rough uncertainty 
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های خاکستری و مجموعه»وجود دارد. اعداد در دو نظریه « قطعیتعدم»توان نتیجه گرفت که انواع مستقلی از می
 هک ایبازه اما است نامشخص عدد دقیق مقدار خاکستری اعداد هستند. اساسی فاوتدارای ت اماضمن شباهت « فازی
واهد خ معلوم و معین عدد راست و چپ کران دقیق مقدار دیگر تعبیر به یا است معلوم گیردمی بر در را عدد آن مقدار

 و چپ بال دقیق مقدار اما شود،می تعریف بازه یک صورتبه عدد کهینا ضمن فازی عدد یک در کهیدرحال. بود
 موجب یفاز عدد و خاکستری عدد بین تفاوت همین. کندمی تبعیت عضویت تابع یک از و یستن معلوم عدد راست

 چپ کران رایب عضویت تابع تعیین زیرا شده است، فازی اعداد به نسبت خاکستری اعداد با سادگی بیشتر محاسبات
 .خاصی خواهد بود محاسباتی عملیات و فازی، دارای پیچیدگی عدد یک راست و

 
 ظریه سیستم خاکستری. ن01-7

کنند و دارای اطالعات کافی نیستند. نظریه های کوچک استفاده میهایی هستند که از نمونهدر دنیای واقعی سیستم
وچک های کاست که از نمونه یهایتمرکز روی مسئله باقطعیت های خاکستری رویکرد جدیدی در محیط عدمسیستم

 ،یرزکشاو ع،یصنا ت،یریمد» هایبه تحلیل ریاضی انواع سیستم روشاین در کنند. و اطالعات ناقص استفاده می
اره گیری چندمعیدر تصمیم. شودبا اطالعات غیرقطعی پرداخته می «یانسان منابع و اقتصاد ،یپزشک یهامراقبت

 اتحیترج و هاارزش براساس نهیگزیک  انتخاب و ییشناسابرای  یروند عنوانی بهریگمیتصمخاکستری نیز 
تعدادی  هاآن درکه  شودمی لی از مسائل را شاماگستردهی چندمعیاره دسته ریگمیتصمگیرد. مسائل قرار می موردتوجه

در  هانهیگز یبندرتبه. انتخاب گزینه برتر یا شوندیمارزیابی  هاشاخصی از امجموعه برحسبگزینه یا اقدام مختلف 
ی هاشاخصه ی مختلف نسبت بهانهیگزیا ترجیح  تیاولودر رابطه با  انرندگیگمیتصمچنین شرایطی مستلزم قضاوت 

تفاده از اعداد دقیق برای بیان ترجیحات خود اس رندهیگمیتصم، چندمعیاره یریگمیتصمدر مسائل سنتی گوناگون است. 
اید طیفی و ب کردحدود عداد دقیق ماتصمیمات را به  توانینمدیگر  ،پیچیدگی و عدم اطمینان مسائلدر شرایط . درکیم

ها با توجه به میزان قطعیت موجود در مطالعه سیستمدر نظریه خاکستری  د.کرخاکستری ارائه  یابازهاز اعداد بنام اعداد 
  گیرد. قرار می مورداستفاده 4-75به شرح جدول گذاری و نمایش سیستم برای نام رنگ، سه و میزان شفافیت اطالعات

 ها شفافیت اطالعات بر اساس رنگ . انواع0-01جدول  
 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 آنشناختهنه کامالً ناشناخته و نه کامالً  سیستم خاکستری 9

 های مختلف این سه نوع سیستم اشاره دارد. به مقایسه جنبه 5-75جدول       
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 های سفید، خاکستری و سیاه. مقایسه سیستم1-01جدول 
 سیستم سیاه سیستم خاکستری سیستم سفید محورها ردیف

 کامالً ناشناخته اخت ناقصشن شدهمشخصکامالً  میزان اطالعات 7
 تیره 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

قادیر مبلکه  شوندینمصورت عدد و مقادیر قطعی بیان ی ذهنی بههاقضاوتره خاکستری، گیری چندمعیاتصمیمدر 
د خواهنبیان در قالب یک ماتریس  ی از اعداد خاکستریامجموعه برحسبهر گزینه نسبت به هر شاخص  اولویت

 شد. 
علوم طبیعی است که در آن  های خاکستری و کاربردهای آن ایجاد پلی میان علوم اجتماعی وهدف 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 سیستمدر زمینه « جوالنگ دنگ»محقق چینی به نام  ، اولین مقاله7382در سال       
تشر شد و خیلی من« عنوان یک روش مطالعاتیهای خاکستری بهپیدایش سیستم»کنترل سیستم خاکستری و تأکید بر 

 و تریخاکس معادالت خاکستری، اعداد وسیلهبه خاکستری سیستم قرار گرفت و گسترش یافت. هر موردتوجهزود 
. هستند مسیست این هایسلول و هااتم مثابهبه خاکستری اعداد میان این در که شودیم توصیف خاکستری هایماتریس

 یری،گتصمیم یک در معیارها رتبه مثالً. شود تعریف نامطمئن اطالعات با عددی عنوانبه تواندمی خاکستری عدد
 شامل عددی هایبازه این. کرد انبی عددی هایبازه با را هاآن توانمی که شوندمی بیان زبانی متغیرهای صورتبه

 ماا تنیس مشخص آن دقیق مقدار کهست ا عددیشامل  خاکستری عدد دیگرعبارتبه. بود خواهد نامطمئن اطالعات
 شود:  تعریف زیر صورتبه تواندمی خاکستری عدد است. یک شدهشناخته ،آن مقدار دربرگیرنده بازه

G ∈ [L , U] 
گیری، کنترل میمبینی، تص، پیشسازیمدلها، سرعت گسترش یافت و در ارزیابی سیستمههای خاکستری بنظریه سیستم

یی پیچیده و غیرقطعی از جایگاه باالدلیل مواجهه با مسائل نیمهنظریه خاکستری بهکار گرفته شد. سازی بهو بهینه
اختار سریاضیات غیرخطی بهره برد. توان از منظور حل مسائل پیچیده در شرایط عدم قطعیت میبرخوردار است و به

 تشکیل یافته است. 6-75نظریه از اجزایی به شرح جدول 
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 . اجزای روش نظریه خاکستری 6-01جدول 

 توضیح اجزا ردیف
 «عملیات جبری خاکستری، معادالت خاکستری، ماتریس خاکستری»مبتنی بر  توسعه نظری سیستم 7
 بندی خاکستریهای خوشهضاهای امکان خاکستری و ارزیابیبر پایه ف 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
 روشی بر پایه عملگرهای توالی خاکستری کنترل 6
های خروجی خاکستری، کنترل خاکستری و نظریه بازی-های ورودیریزی خاکستری، تحلیلشامل برنامه سازیبهینه 1

 خاکستری

وسیله یک عدد خاکستری و متغیرهای خاکستری تعریف شده بهعنوان اطالعات نادقیق ارائهسیستم خاکستری به
  شده است.نشان داده 7-75وم یک سیستم خاکستری در شکل شود. مفهمی

 

 

 

 

 . مفهوم یک سیستم خاکستری0-01شکل 

 و با دو نماد Xاز مجموعه مرجع  G مجموعه مرجع باشد. آنگاه مجموعه خاکستری X فرض کنیم      
 شود:صورت زیر تعریف میبه

 

د پایین از تابع عضویت به ترتیب حد باال و ح و است. و  و  که در آن 
G آنگاه مجموعه خاکستری، که داشته باشیم:باشند. هنگامیمی G شود. به مجموعه فازی تبدیل می

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

                                                           
1. Deng (1982); Li and Lin (2014); Liu and Lin (2006); Liu, Yang, Xie and Forrest (2016); Yang and John 
(2012); Wu (2013)  
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 اعداد و عملگرهای خاکستری. 01-7-0
عنوان هبعدد خاکستری بنابراین  آن مشخص است معلوم نیست اما محدوده شعدد خاکستری مقدار دقیقاز آنجائیکه 

همین دلیل انواع اعداد بهکند. ای از اعداد اتخاذ میخود را از یک بازه یا مجموعه مقدار ممکن ،عددی غیرقطعی
 . وجود دارد 1-75شرح جدول خاکستری به

 . انواع اعداد خاکستری 7-01جدول 
 توضیح انواع ردیف

ستری با کران پایین اما بدون کران باال که به پایین کران با 7 شان داد یا  صورت اعداد خاک شود ه مین

اسنننت که مقدار ثابتی اسنننت. برای مثال، وزن درخت زنده عدد  نمایش کران پایین عدد خاکسنننتری  که 
تر از صننفر باشنند. هرچند، مقدار دقیق وزن آن با وسننایل خاکسننتری با کران پایین اسننت؛ زیرا وزن درخت باید بزرگ

 .بکار بریم، خواهیم داشت: را برای نمایش وزن درخت دستیابی نیست. اگر نمادمعمول قابل
بیانگر کران باالی  شود که نوشته می یا صورت عدد خاکستری با کران باال به باال کران با 2

گذاری، اغلب یک کران باال برای مقدار و مقدار ثابتی است. برای مثال، برای بودجه سرمایه عدد خاکستری 
 مصرف وجود دارد.ای قابلماکزیمم هزینه

 صورتشود و بهای نامیده میعدد خاکستری بازه و پایین  عدد خاکستری با دو کران باال  ایبازه 9
 کیلوگرم است. 25تا  21دهند. برای مثال، وزن یک بسته پستی بین نشان می

تی ند، وقنامباشد، بدین معنی که حد باال و پایین وجود نداشته باشد، آن را عدد سیاه می وقتی وسفیدسیاه 4
 شود.باشد عدد سفید نامیده می و 

و با فرضواگر دو عدد خاکستری
 

توان مفاهیم مربوط باشند، می
 . بیان کرد 8-75جدول صورت ای بهبه روابط بین اعداد خاکستری بازه

 ای. انواع روابط بین اعداد خاکستری بازه3-01جدول  
 توضیح انواع ردیف

  ریخاکست عدد دو مجموع 7
  خاکستری عدد قرینه 2
 خاکستری عدد دو تفاضل 9

 
 

  خاکستری عدد دو ضربحاصل 4
 خاکستری عدد وارونه 5

   
 

 

 خاکستری عدد دو تقسیم 6
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 حقیقی اسکالر عدد ضربحاصل 1
 خاکستری عدد در

 صورت:به یک عدد حقیقی مثبت باشد، ضرب عددی آن در مجموعه خاکستری  kاگر 

 صورت: به ام عدد خاکستری kتوان یک عدد حقیقی مثبت kاگر 8
دو  و اگر 3

 عدد خاکستری باشند
 صورت: به وفاصله اقلیدسی بین دو عدد خاکستری

  صورتو تعریف به نمایش با نماد طول عدد خاکستری 71

  

 ترتیب اعداد خاکستری. 01-7-2
چه در حالت قطعی، فازی و یا خاکستری آن است که بتوان مقایسه نسبی میان آن دو گیری میان دو عدد، الزمه تصمیم

تر بودن دو عدد از هم طبق قواعد و قراردادهای ریاضی یا بزرگ ترکوچکهای قطعی، مقایسه انجام داد. در حالت
اند رفتهگبه این منظور شکلهای کالسیک متعددی نیز های 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 های کیفی، دیگر استفاده از اعداد قطعی و کمی نمیواقعی و باوجود معیارها و شاخص

ز در وسفید از ابتدا نیهای باینری و صفر و یک و یا سیاهید تصمیم به خروج از حالتحاصل از آن را تائید کند. شا
ازآن و با تکمیل این روش و به واقعیت پیوست. پس 7365ذهن آدمی بوده است، که با ظهور منطق فازی در سال 

رت پذیرفت، یت فازی صوگیری در شرایط عدم قطعصورت 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 گیری مبتنی بر اعداد و روابط خاکستری گردید، شمول آن بر مجموعههای تصمیمروش
ها و یا معیارها زیاد بوده و عمالً تعداد در مواقعی که تعداد شاخص آن به تشکیل ماتریس مقایسات زوجی )باألخص

یری گگیری این روش تصمیمباشد. اما پرفسور دنگ یکی از دالیل مهم در شکلمقایسات بسیار زیاد خواهد بود( می
ا به ی مقایسه و قضاوت در خصوص ترتیبترین 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

 
 

 درجه امکان خاکستری .01-7-7
ی امکان خاکستری ، درجه و با فرض  و  دو عدد خاکستری برای 

 : کردصورت تعریف این  ان بهتورا می 
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است که  طول عدد خاکستری  شود. منظور ازمحاسبه می صورت به رابطه این در 
نسبت  وبا توجه به وضعیت اعداد خاکستری شود.تعریف می  و صورت به

 وجود خواهد داشت.  3-75شرح جدول بهبه هم چهار حالت 
 همبهری نسبت. انواع وضعیت اعداد خاکست9-01جدول 

 توضیح انواع ردیف
دهیم. در این نشان می صورتاست که آن را به برابر باتوان گفتمی باشد و اگر 7

 صورت داریم: 
دهیم. نمایش می صورتاست که آن را به تر ازبزرگتوان گفتآنگاه می باشد اگر 2

در این صورت داریم:
 

 
نمایش  صورت است که آن را به از  ترکوچک فت توان گآنگاه می باشد اگر  9

دهیم. در این صورت داریم:می
 

  
 تفکیکغیرقابل و  اگر  4

 های مشترک( )دارای بخش 
است و اگر  تر از بزرگ توان گفت باشد، می آنگاه اگر 

 است.از ترکوچک توان گفت باشد می 
 
 

 ماتریس تصمیم خاکستری. 01-7-0
سائل ها است. معموالً مشود که اساس و پایه این روشها استفاده میاز ماتریس گیریهای تصمیمبسیاری از تکنیکدر 

 وند.شگیری تعریف میطور رسمی در قالب ماتریس تحت عنوان ماتریس تصمیمگیری چند شاخصه بهتصمیم

 شاخص    
 گزینه         

     

     

     
     

 گیری. ماتریس تصمیم7-01شکل 

مجموعه معیارهای مسئله مجموعه متناهی اقدامات ودر شکل باال
دهد. اصوالً بیان نظرات ام را نشان می jام نسبت به شاخص یا معیار  iماتریس امتیاز یا عملکرد گزینه  است. عنصر

صورت اعداد قطعی و ی را به همراه دارد که بیان آن بههای ذهنی عدم قطعیت بسیارگیرنده در قالب قضاوتتصمیم
گیرنده را به شکل اعداد خاکستری عنوان های تصمیمتوان قضاوتسازد. در این حالت میمعین را بسیار دشوار می

ای از اعداد خاکستری بیان شوند، با نمود. زمانی که مقادیر اولویت هر گزینه نسبت به هر شاخص برحسب مجموعه
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صورت زیر گیری بهگیری چند شاخصه خاکستری مواجه خواهیم بود. در این حالت ماتریس تصمیممسئله تصمیم یک
 خواهد بود.

 شاخص    
 گزینه         

     

     

     
     

 گیری خاکستری. ماتریس تصمیم3-01شکل 

 هاا انواع مدلب های خاکسترینظریه سیستم . کاربرد01-7-1
 تیقابل« ارزیابی»و « هابندی گزینهرتبه»، «بندی معیارهادهی و اولویتوزن»گیری های تصمیمبسیاری از مدل 
 .باشندیمدارا  را یخاکسترعدم قطعیت  طیمح در یسازادهیپ

ینده متغیرهای ار آبینی رفتتواند برای پیشهای خاکستری میبینیمدل پیشبینی خاکستری: . مدل پیش01-7-1-0

بینی خاکستری های مختلف پیشتوان مدلبر اساس شرایط کاربردی، می های کوچک استفاده شود.سیستم با نمونه
های های مورداستفاده در نظریه سیستماغلب مدل نمایی را استفاده کرد.  GM(1,1)و GM(1,1)،GM(0,N)مانند

 ت.اس  GM(1,1)هابینی دنبالهخاکستری برای پیش

وع که آیا موضبندی خاکستری عمدتاً برای بررسی اینمدل ارزیابی خوشهبندی خاکستری: . مدل خوشه01-7-1-2

ورت متفاوتی صتواند بهکه مینحویشود بهشده متعلق هستند یا خیر، استفاده میمشاهدات به طبقات از پیش تعیین
بر  بندی خاکستریبندی با وزن ثابت، مدل خوشهل خوشهبندی خاکستری با وزن متغیر، مدمدل خوشه بررسی شوند.

طه مرکزی بندی خاکستری بر اساس توابع سفیدکننده مثلثی نقاساس توابع سفیدکننده مثلثی نقطه انتهایی و مدل خوشه
 باشند.بندی خاکستری معمول بر اساس توابع وزنی سفیدکننده میهای ارزیابی خوشهو نقطه انتهایی، مدل

در مطالعه یک سیستم پیچیده، بسیاری از عوامل درگیر هستند و این وتحلیل خاکستری: تجزیه . مدل01-7-1-7

ها تحلیل وقوع خاکستری روش جدیدی را برای تحلیل سیستم کند.ها را تعیین میعوامل متقابل است که رفتار آن
 ل تأثیر کمتری بر توسعه سیستم خواهند داشت.که دیگر عوامکند که عوامل اولیه تأثیرگذار بوده، درحالیفراهم می

نظریه بازی یکی از موضوعات جذاب برای محققین جهت انجام تحقیقات و نظریه بازی خاکستری: . 01-7-1-0

یک فرض مهم در نظریه بازی متعارف این است  هایی است که از جنبه کاربردی دارای اهمیت زیادی است.پژوهش

nCK2C1C
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زی های بااند؛ اما همواره وجود اطالعات ناکافی و نامحسوس و پیچیده در محیطض شدهصورت قطعی فرکه 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 محیطینتیجه این کار نظریه بازی کالسیک با استفاده از اطالعات نامعلوم خاکستری م
 تر استفاده شود.نامطمئن

 صورت زیر است:ریزی خطی بهشکل کلی مسئله برنامهریزی خاکستری: . برنامه01-7-1-0
    (maximize )minimize 

               Subject to 
                               

                            
      

  
صورت عدد خاکستری تعریف شوند. حال فرض کنید پارامترهای مسئله به

                                                                                                        

 

                         

 
 کهطوریبه

 

 
 

 آنگاه خواهیم داشت:
         

 
                                                

بردار هزینه خاکستری، شود.ریزی با پارامترهای خاکستری نامیده میکه 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،  کستری استیک بردار خاX خاکستری است. در حقیقت 
 .(2179؛ وو، 2172؛ یانگ و جان، 2176؛ لیو، یانگ، ژی و فورست، 2177؛ لیو و لین، 2116لین، 
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هایی گامبه یرخاکست یمراتب سلسله لیتحل ندآیفر سازیپیادهبرای مراتبی خاکستری: . تحلیل سلسله01-7-1-1

 نیاز است.  71-75ل شرح جدوبه
 خاکستری مراتبی سلسله تحلیل . فرآیند01-01جدول 

 توضیح هاگام
 یساختار سلسله مراتب لیپژوهش و تشک هاینهیو گز ارهایهدف، مع ییشناسا اول گام
 نظرات خبرگان آوریجمعو  یزوج سهیپرسشنامه مقا هیته دوم گام
به  یحیترج یاهقضاوت لیبا استفاده از جدول تبد خاکستری سیماتر خبرگان به یزوج سهیمقا سیماتر لیتبد سوم گام

 یاعداد خاکستر
 یخاکستر یزوج ساتیمقا سیماتر یاز رو یهندس نیانگیم سیماتر لیتشک چهارم گام
 نیانگیم سیماتر خاکستریاز اعداد  کیهر  میپژوهش با استفاده از تقس یارهایاز مع کیمحاسبه وزن هر  پنجم گام

 یهندس نیانگیم سیماتر یحد باال ترینبزرگبه  یهندس

 کهدرصورتیرا محاسبه نمود و  یزوج سهیمقا یهاپرسشنامه ینرخ ناسازگار دیباخاکستری قبل از محاسبه اعداد 
 بر  7تحلیل رابطه خاکستری پرداخت.خاکستری ( به محاسبه اعداد 107)کمتر از  بود قبولقابل هاآن یناسازگار زانیم

شیاء، در بین ا . رابطه خاکستری به معنی روابط غیرقطعی در میانکردن در فضای خاکستری تأکید داردل و فرموله تحلی
  دهنده رفتار است.عناصر سازنده یک سیستم و یا در میان عناصر شکل

صورت میم بهصماتریس ت یموردبررس هایینهدر این گام با تعیین معیارها و گز :تشکیل ماتریس تصمیم اولگام الف( 

 شود.زیر تشکیل می
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, , , , ,1,2 1,2 i m j n،ijx دهنده امتیاز گزینهنشانiام نسبت به شاخصهj.ام است 

صمیم یسازنرمال مگام دوب(  ست دارای واحد: ماتریس ت شده برای هر معیار ممکن ا  یریگهای اندازهمقادیر ذکر

دیر مقادر این روش  یسننازانجام شننود. برای نرمال یسننازها باید نرمالمنظور مقایسننه آنمتفاوتی باشنند، بنابراین به
 شود.ماتریس تصمیم بر مقدار مرجع تقسیم می

 ij

ij

obj

x
n

x
 

                                                           
1 Grey relationship analysis 
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objدر روابط فوق
x برای معیار  شدهیفتعر (مرجعدهنده ارزش مطلوب )نشانj.ماتریس  یسازپس از نرمال ام است

N باشند  تریکشود. مقادیر این ماتریس اعدادی بین صفر و یک هستند و هرچه به یک نزدصورت زیر تشکیل میبه
 بدین معناست که از مطلوبیت بیشتری برخوردار است.

1
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1 2
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سبه مقادیر  سومگام ج(  محا *
i j  شکیل ماتریس ماتریس مرجع  هاییهبعد از تعیین ردیف مرجع، درا: و ت

 شود.صورت زیر محاسبه میبه

     * *  
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ر با آن محاسنننبه ، در این گام اختالف مقادیر در هر سنننتون ماتریس نرمال شنننده با مقدار مرجع متناظیگردعبارتبه
 .  آیدیشود و ماتریس زیر به دست ممی
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ستری چهارمگام د(  ضریب خاک سبه  سبت به هر معی: محا ستری هر گزینه ن سبر بهاضریب خاک ه صورت زیر محا
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مقادیر *min min i
i j

j و *max max i
i j

j مقدار ینترو بزرگ ینتردر رابطه فوق، به ترتیب کوچک *
i j 

 دهد.ینشان مام ماتریسjرا در ستون 
 ضریب تمایزی است که اهمیت *max max i

i j
j  مقدار دهدیمنشان را در محاسبه ضریب خاکستری .  بین

عادل، . به دلیل پایداری مناسب و تمایز متکندیصفر و یک بوده و هرچه مقدار آن بیشتر باشد، تمایز بیشتری ایجاد م
  شود.در نظر گرفته می 105برابر 
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با اسننتفاده از رابطه زیر، درجه همبسننتگی : هاینهگز یبندمحاسننبه درجه همبسننتگی خاکسننتری و رتبه پنجمگام ه( 

 .شوندیم یبندصورت نزولی رتبهبه هاینهآمده، گزدستشده و بر اساس مقادیر بهخاکستری محاسبه

 
1


n

i j i

j

r w j 

 

 های فازی . مفهوم نظریه مجموعه01-0
 بیان غیردقیق و مبهم عباراتی صورتبه پایین قیمت یا مطلوب خیلی کیفیت همچون معیارهایی قطعی هایمدل در
 رینبهت فازی هایمجموعه نظریه موارد این در داد، قرار موردمحاسبه تواننمی را مبهم عبارات این آسانیبه که شوندمی

 از وعهمجم یک ارزیابی در را گیرندگانتصمیم چندمعیاره، گیریتصمیم تکنیک و است غیرقطعی شرایط برای ابزار
 یرصریح،غ و مبهم اطالعات یا نیست موجود کافی هایداده و بوده زیاد پیچیدگی که شرایطی در. کنندمی یاری هاگزینه
 توانمندی ابزار فازی منطق است مشکل آنها درک که مسائلی حل در. کرد استفاده روش این از توانمی دارد وجود

. تاس تشریح قابل عضویت درجه مفهوم وسیلههب و کالسیک هایوعهمجم با قیاس در فازی منطق. آیدمی شماربه
 . رودمی کاربه 77-75شرح جدول به قطعیتعدم  شرایطدو نوع در  سازیمدل برای فازینظریه  طورکلیبه

 . انواع کاربرد نظریه فازی در شرایط عدم قطعیت00-01جدول 
 انواع ردیف

 پدیده یک یهایدگیچیپ شناخت در بشری ابزار و دانش ضعف 7
 خاص ویژگی یا پدیده یک به مربوط شفافیت عدم 2

 آقای توسط ارب اولین فازی محیط. باشد افراد قضاوت به وابسته و غیرصریح ذاتی طوربه است ممکن پدیده یک یعنی
  ،یگیرتصمیم در موجود ابهاماتمنظور از . شدارائه  گیریتصمیم در موجود ابهامات بر غلبه برای و زادهلطفعلی
 ازیف اعداددو نوع  فازی محیط در. استامثال آن  و کم خیلی زیاد، خیلی ازو برگرفته  مقایسات در کالمی عبارت

 وجود دارند.  72-75شرح جدول به
 . انواع اعداد فازی 02-01جدول 

 توضیح انواع ردیف
 هادر پژوهش درایه برای بیان ابهامات )دارای کاربرد بیشتر 9 دارای مثلثی 7
 درایه برای بیان ابهامات  4 دارای ایذوزنقه 2

 دهد. را نشان می مثلثی فازی عدد از نمایی 3-75 شکل



 

 

 201 مرجع پژوهش

 
 . نمایی از عدد فازی مثلثی9-01شکل 

سمی  سعه ر ضیدانان عنوان یکی از خالقدر اواخر قرن نوزدهم با کار جرج کانتور به«  هانظریه مجموعه»تو ترین ریا
یا متعلق به یک مجموعه « هر عنصر»از نوع قطعی و با تعیین این امر بود که « های شمارگرمجموعه»آغاز شد.  تاریخ

ضو یک مجموعه و آن صر ع ست. در اینجا بین عنا ست و یا نی ستند یک خط تفکیکه ضو نی سیم کننده تهایی که ع ر
شننود. این درحالی اسننت که امور واقعی میخوبی و روشنننی تعریف شننود. محدوده این مجموعه ثابت بوده و بهمی

زی، مبهم، فا»کلمات « وبسننتر و هریتیج»ت الغ طبق تعریف فرهنگ ، فازی هسننتند.«ویژگی قطعی بودن»بیشننتر از 
 در معنا و مفهوم ارتباط نزدیکی به هم دارند.« هامشکوک، نامعین، نادقیق و قیود آن

های جدی بین منطقیون و ریاضننیدانان شننده اسننت. یک به ایجاد چالش جامانده از یونان باسننتان منجرتناقض به     
های شننن را درنظر بگیرید. یک دانه شننن بردارید و توده همچنان باقی اسننت. دانه دیگری بردارید و این توده از دانه

شن باقی می 71فرایند را تکرار نمایید. درنهایت شت و الیدانه  سپس نه، ه انه باقی ماند، چه دکه یکآخر. وقتیماند، 
سر توده می ست؟ وقتیبر  شته میآید. آیا هنوز یک توده ا وده از ماند، آیا تشود و چیزی باقی نمیکه آخرین دانه بردا

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 -7n دهند. حال آیاتشکیل یک توده میهای شن باشد، دانه nمساوی 

کند که مفهوم یا بیشننتر؟ عقل سننلیم حکم می 7111111یا  7111، 711شننود؟ انتخاب می nعالوه برآن چگونه عدد 
عمیم عنوان تموعه فازی، بهتوده، مبهم اسننت. بنابراین به ابزاری نیاز اسننت که بتواند با ابهام مواجه شننود. مفهوم مج

 کند. ، چنین ابزاری را ارائه می«های کانتورمجموعه»
ای به نام در مقاله 7365سال  استاد ایرانی دانشگاه برکلی در« زادهپروفسور لطفی» بار توسطمفهوم فازی نخستین      

« های فازیمجموعه»ی جدیدی به نام هامجموعه« زادهپروفسور لطفی»در این نظریه مطرح شد. « های فازیمجموعه»
های فازی مرزهای دقیقی نیست. 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 عنوانضو یک مجموعه فازی شوند. بهمشخصی ع ممکن است با یک درجه

 شود. 2فازی شماره  عضو مجموعه 1/ 5عضویت  و با درجه 7عضو مجموعه فازی شماره 
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 های فازی. کاربرد نظریه مجموعه01-0-0
بزرگی، ارزانی، گرانی، جوانی،  کوچکی،»ها و مفاهیم نادقیق همچون های کالسیک در بیان کمیتناتوانی مجموعه
 «های فازینظریه مجموعه»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 فازیریه مجموعهنظ»ها است. درواقع ویژگی

عضویت یک عنصر به مجموعه قطعی « های معمولینظریه مجموعه»ها است. در و منطبق با زبان و فهم طبیعی انسان
 طور دقیقبه که Xعبارت است از عناصری از  X از Aیک مجموعه مرجع باشد. زیرمجموعه  Xاست. فرض کنید 

 توان با استفاده از مفهوم تابع مشخصه بیان کرد.را می Aباشند. زیرمجموعه  شدهمشخص
برخالف منطق « است Aعضو  xء شی» ء مربوط به آن باشد، آنگاه گزارهیک شی x فازی و یک مجموعه Aاگر      

 هایمکن است تنها برای تعدادی از درجهدو ارزشی ارسطویی لزومًا صحیح و یا ناصحیح نیست؛ اما گزاره فوق م
با درجه  xء شی»توان گفت که گزاره مثال میعنوان، صحیح باشد. به«است A  یک عضوطور واقعی به x  عضویتی که»

های فازی به همراه درجه درستی در مجموعه ءدرجه عضویت اشیا اغلبصحیح است. « است Aعضو  1/1عضویت 
به ترتیب « 7و  1»های بازه مذکور یعنی شوند. کرانارائه می «صفر و یک»یله اعدادی در بازه وسهای مربوطه بهگزاره

های همراه نادرستی و یا درستی گزارهعدم عضویت و یا عضویت کامل یک شی در یک مجموعه فازی مشخص به
ویت به عدم عضویت و بالعکس های فازی در ارائه یک گذر تدریجی از عضدهند. توانایی مجموعهمربوطه را نشان می

که شود بلوسیله یک ارائه قوی و مناسب از سنجش ابهامات مهیا نمیهای بسیاری است. این امر تنها بهدارای مزیت
وصیف جای تهای طبیعی نیز باشد. برای نمونه بهوسیله یک ارائه مناسب از مفاهیم مبهم موجود در زبانتواند بهمی

بارت که عباوجود این«. امروز هوا آفتابی است»توان گفت ، می«ب درصد دقیقی از پوشش ابروهوای امروز برحسآب»
توان نمی را« هوای آفتابی»مبهم است ولی استفاده از آن اغلب مفیدتر است. درواقع عبارات مبهم مانند « هوای آفتابی»

خاب صورت کامالً دلخواه انتتوان آن را بهمیاستفاده کرد. البته از طرفی هم ن« صفر درصد ابری»دقیقاً برای پوشش 
پوشش  توانتوان گفت هوا آفتابی است ولی میکه پوشش ابری هشتاد درصد باشد، نمیمثال هنگامیعنوانکرد. به

هوای آفتابی در نظر گرفت. در این حاالت نکته مهم چگونگی تعیین مرز بین عنوان یکابری ده یا بیست درصد را به
 در نظر گرفتن پوشش»تواند فازی مشخص است. برای نمونه یک نظریه می عدم عضویت در این مجموعهعضویت و 

شش آیا پو»شود که باشد. با توجه به نظریه مورداشاره این سؤال مطرح می« عنوان هوای آفتابیو کمتر به %25ابری 
توان را هم می %26باید گفت که پوشش ابری  در پاسخ«. عنوان هوای آفتابی در نظر گرفتتوان بهرا نمی %26ابری 

مایز ایجاد ت آفتابی غیرتواند بین هوای آفتابی و سختی میپوشش ابری به %7عنوان هوای آفتابی در نظر گرفت، زیرا به
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ه شدهر مقدار پوشش ابری که از پوشش ابری در نظر گرفته»صورت اضافه کرد که توان قیدی به این کند؛ بنابراین می
با استفاده از «. 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 گرفتهی ابری که بههاوسیله چندین گذر تدریجی از پوششآفتابی به

های کند. این درواقع مفهوم اصلی مجموعهاند، یک ابهام ایجاد میعنوان هوای غیر آفتابی در نظر گرفته نشدهابری که به
 همجموع»کند. ایجاد میهای کالسیک و یا قطعی عنوان یک مفهوم ساده است که در اصل تعمیمی از مجموعهفازی به

 کند. تقسیم می 79-75ای است که اشیای مجموعه مرجع را به دو گروه مجزا به شرح جدول مجموعه« قطعی
 . دو گروه ایجادشده از مجموعه قطعی 07-01جدول 

 توضیح گروه ردیف
 اشیایی که حتماً متعلق به مجموعه هستند. اعضا 7
 ق به مجموعه نیستند.اشیایی که حتماً متعل غیر اعضا 2

دی که بنوجود بسیاری از مفاهیم دستهیک 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 بزرگبیماریقیمت، های گرانقدبلند، ماشین
ها دارای مرزهای مبهمی هستند که گذر تدریجی از عضویت به گونه که مشخص است این مجموعهکرد. همان

ین منظور رای اصورت ریاضی تعریف شود. بتواند بهفازی می کنند. یک مجموعهعضویت و بالعکس را تسهیل میعدم
اختصاص « درجه عضویت آن عضو در مجموعه فازی»کننده از به هریک از اعضای مجموعه مرجع یک مقدار مشخص

 شده توسط مجموعهشود. این درجه عضویت با درجه شباهت و یا سازگاری هر یک از اعضا با مفهوم بیانداده می
گونه که توانند دارای درجه عضویت متفاوتی باشند. همانمیفازی  فازی متناسب است. بنابراین اعضای یک مجموعه

رو شوند. ازاینارائه می« 7و  1» های عضویت در اغلب موارد توسط یک عدد حقیقی از بازهقبالً گفته شد این درجه
پوشش  ، به7عضویت  درجه %1کند، ممکن است به پوشش ابری یک مجموعه فازی که مفهوم هوای آفتابی را ارائه می

 درجه %15و همچنین به پوشش ابری  4/1عضویت  درجه %91، به پوشش ابری 8/1عضویت  درجه %21ابری 
وم توانند مفههای ابری میکنند که هر یک از پوششها به میزانی اشاره میعضویت صفر را اختصاص دهد. این درجه

 ازیسمدلی معنایی را در قالب یک عبارت زبانی پذیرکیفی هوای آفتابی را تخمین بزنند و خود مجموعه انعطاف
های های فازی به ترتیب توسط درجهکه عضویت کامل و عدم عضویت کامل در مجموعهکند. با توجه به اینمی

عنوان نمونه محدودشده از مفهوم قطعی را به توان مفهوم یک مجموعهشود بنابراین مینشان داده می 1و  7عضویت 
 عضویت مجاز هستند. جموعه فازی در نظر گرفت که تنها این دو درجهتر یک مجامع
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 های فازی. نمادها در نظریه مجموعه01-0-2
 معرفی شده است.  74-75های فازی در جدول ها در نظریه مجموعهانواع نمادهای ریاضی و مفاهیم آن
 ها در نظریه فازی  . انواع نمادهای ریاضی و مفاهیم آن00-01جدول 

 توضیح انواع نماد دیفر
7 X مرجع مجموعه دادن نشان 
 عضو هرگونه بدون مجموعه تهی یا مجموعه  2
 A مجموعه عنصر یا و عضو x ءدادن شی نشان  9
 نبودن Aعضوی از  xنشان دادن شیء   4

سیله تابع مشخصه میشود. بهوسیله یک تابع مشخصه تعریف مییک مجموعه به      ا نبودن و بودن و یتوان عضو
صر مجموعه صه هر  Xفرض کنید مرجع را تعیین کرد.  هر یک از عنا شخ شد، تابع م یک مجموعه مرجع دلخواه با

           . شودصورت تعریف میاین  به ، Xاز  Aزیرمجموعه معمولی 

توان درواقع مید گرفت. را خواه 7یا  1تنها یکی از مقادیر  ،برای هر ،مورداشارهبا توجه به تعریف      
اگر  است. به ازای هر  به عناصر مجموعه Xمرجع  گفت که تابع مشخصه نگاشتی از عناصر مجموعه

 نیست. A عضو ، آنگاه است و اگر A عضو x، آنگاه 
  ه هر عضوتوسعه دهیم، تابعی خواهیم داشت که ب ]1 ,7[به بازه  }1 ,7{را از مجموعه دو عضوی اگر برد تابع      

x از X دهد. اکنون نسبت می ] 1 ,7[، عددی را در بازۀ A دیگر یک مجموعه معمولی نیست بلکه چیزی است که آن
یک  دیگر تابع مشننخصننهعبارتبهاسننت.   Xزیرمجموعه فازی از  Aتر، طور دقیقنامند. بهرا یک مجموعه فازی می

دهد؛ بنابراین بین اشیای عضو ر صفر و یا یک اختصاص میمجموعه قطعی به هر یک از اعضای مجموعه مرجع مقدا
ای تعمیم داد که به هریک از گونهتوان بهو غیرعضننو یک مجموعه قطعی تمایز آشننکاری وجود دارد. این تابع را می

ضویت هر یک از این  صاص داد که این مقدار، درجه ع شخص اخت صر مجموعه مرجع یک مقدار در یک بازه م عنا
شان میعناصر در  وسیله آن ای که بهشده را تابع عضویت و مجموعهدهد. این تابع تعمیم دادهمجموعه موردنظر را ن
ضا بهشود، مجموعه فازی نامیده میتعریف می ضویت هر یک از اع سیله یک عدد حقیقی از شود. اغلب درجه ع و

شخص می] 1 ,7[ بازه شتی از عنام ضویت نگا شه یک X  صر مجموعه مرجعشود. در این مورد هر تابع ع که همی
 است. ] 1 ,7[ قطعی است به اعداد حقیقی بازه مجموعه

های مختلفی رایج اسنننت. روش متداول برای توصنننیف یک برای نشنننان دادن یک زیرمجموعه فازی روش     

شد. هنگامیمی صورت های مرتب بهای از زوجصورت مجموعهزیرمجموعه فازی به که با
X صنننورت بهفازی رمجموعهیزباشننند، یک صنننورت گسنننسنننته متناهی یا نامتناهی به یک مجموعه 
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شود.و یا به شکل زیر نشان داده می
   

 

عالمت تقسیم نبوده نماد همچنین .منظور از عالمت جمع، اجتماع است نه جمع جبری مورداشارهدر رابطه      

یک مجموعه پیوسته باشد  xکه است. هنگامی x، درجه عضویت عنصر پایینی نشانگر آن است که عدد باالیی و
، اجتماع است. برای مثال فرض کنیدشود که در آن منظور از عالمتاستفاده می از نماد 

صورت و یا به صورت توان بهرا می Xاز  یک زیرمجموعه فازی 
 معرفی کرد. 

                             

 
 عضویت مجموعه فازی نمودار تابع. 01-01شکل 

های شود. از مجموعهفرد توسط یک تابع عضویت مشخص تعریف میصورت کامل و منحصربههر مجموعه فازی به 
هوم بلکه تنها به مفهای طبیعی استفاده کرد که ارائه این مفاهیم نهمفاهیم مبهم موجود در زبان توان برای ارائهفازی می

 وهوا توسط مجموعه فازیمثال اگر مفهوم دمای باال در زمینه آبعنوانها نیز وابسته است. بهبه زمینه استفاده از آن
 فازی دیگری ارائه شود که این مجموعه با مجموعه باید توسط یک مجموعهای الف ارائه شود، در زمینه راکتور هسته

های های یکسان نیز ممکن است توسط مجموعهوت است. همچنین مفاهیم یکسان حتی در زمینهفازی الف بسیار متفا
 4 به توانمثال میعنوانهای فازی چندین ویژگی مشترک دارند. بهوجود این مجموعهفازی متفاوتی ارائه شوند. بااین

مجموعه فازی  4ه است. هر یک از اینشدنشان داده 77-75ها در شکل مجموعه فازی اشاره کرد که توابع عضویت آن
مجموعه فازی وجود  4 هایی بین اینکنند. باوجوداینکه تفاوترا ارائه می 2مفهوم کلی اعداد حقیقی نزدیک به عدد 

    هایی به شرح جدولدارای ویژگی  ای که هرگونهها یافت بههایی نیز بین آنتوان شباهتدارد ولی می
 است.  75-75
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 مجموعه فازی 0های بین . شباهت01-01جدول 
 ها شباهت ردیف

 است.   توان گفتمی  و به ازای هر  7
 .توان گفت می دیگر به ازای هرعبارتمتقارن است به با توجه به  2
 کندبه صفر کاهش پیدا می 7صورت یکنواخت از به با افزایش مقدار تفاضل   9

شده ضروری هستند و هر مجموعه فازی جدیدی که بخواهد ارائه مناسب مفهوم مشخص سه ویژگی فوق برای      
فازی فوق  مجموعه 4های دیگری بین های فوق را داشته باشد. البته شباهتباید ویژگیمفهوم یکسانی را ارائه کند 

ه فازی محروم هستند زیرا مجموع 4نوعی از عضویت در این به مثال اعداد خارج از بازهعنوانوجود دارد. 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.دهنده نسبی زمینه استفادهنشان

 
 « 2اعداد حقیقی نزدیک به عدد »های فازی هایی از توابع عضویت مربوط به مجموعه. نمونه00-01شکل 

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 یک از این اشکال استفاده کرد. بااین

 4ین مثال از بعنوانترین شکل استفاده کرد. بهاز ساده توانگونه موارد برای راحتی کار میحساس نیستند. در این
عضوی از مجموعه توابع  2تابع موجود در شکل  4ترین شکل است. هر یک از دارای ساده مجموعه فازی فوق 

 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 کهع از توابع عضویت در زیر نشان دادهنو

 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 ن دورهعدم تحصیل، پایان دوره ابتدایی، پایا»

کنند سه مفهوم افراد با تحصیالت ها سعی میتوان سه مجموعه فازی ایجاد کرد که این مجموعهمجموعه مرجع می
فازی در شکل  یت این سه مجموعهپایین، افراد با تحصیالت باال، افراد با تحصیالت خیلی باال را ارائه کنند. توابع عضو

توان گفت فردی با مدرک می 72-75شده است. با توجه به شکل نشان داده □ ،•، ∘به ترتیب با نمادهای  75-72
 افراد با تحصیالت باال درجهفازی  لیسانس عضو مجموعه فازی افراد با تحصیالت پایین نیست ولی در مجموعه

 دارد. 5/1عضویت  فراد با تحصیالت خیلی باال درجهو در مجموعه فازی ا 8/1عضویت 

 
 ( □( و افراد با تحصیالت خیلی باال )•(، افراد با تحصیالت باال )∘افراد با تحصیالت پایین )های فازی . مجموعه02-01شکل 

یل هایی از قبحالت توان تعریف کرد. هر متغیر فازی دارایهای 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

با یک متغیر کالسیک )غیر فازی(  79-75با یک متغیر فازی و در شکل   دما در بازه 4مثال در شکل عنوانبه
باز های نیموسیله بازههای قطعی هستند که بهاین متغیر کالسیک، مجموعه های موجود درشده است. حالتنشان داده

د؛ کننها را تسهیل میاند. اهمیت متغیرهای فازی در این است که گذرهای تدریجی بین حالتشدهاز راست تعریف
ای دماهایی عنی که بربنابراین این متغیرها دارای یک قابلیت طبیعی در مشاهده و سنجش عدم قطعیت هستند. به این م

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 منحصربهبراین نمیفازی کم است بنا عضو مجموعه
د. ها اشاره کرد دارای این قابلیت نیستنعنوان متغیرهای قطعی نیز به آنتوان بهوجود متغیرهای کالسیک که میبااین

ولی مواجهه با خطاهای سنجش  اندشدهدرستی تعریفها ازلحاظ ریاضی بهاگرچه در متغیرهای قطعی، حالت
ده است شصورت دقیق تعریفها بهناپذیر یک امر واهی و غیرواقعی است. در متغیرهای قطعی مرز بین حالتاجتناب

عدم قطعیت در هر مرز به حداکثر  گیرد.ها قرار میطور صریح تنها دریکی از حالتای که هر دمای مشخصی بهگونهبه
 برای هر دمای مشخصی هر دو حالت موجود در اطراف آن مرز را بتوان در نظر گرفت.رسد اگر مقدار خود می

 T   T  1 2[ , ]
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 عنوان متغیر فازیبه  ی. دما در بازه07-01شکل 

 

 
 عنوان متغیر کالسیک )قطعی(که به ی. دما در بازه00-01شکل 

توان گفت که کنند بنابراین میه میها را ارائهای 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 کلیدیوجود ایجاد تابع عضویت مناسب برای مفاهیم مختلف در زمینههستند ولی بااین
موجود باشد، آنگاه  X مرجع های فازی معرفی شد. اگر مجموعهن فقط یک نوع از مجموعهاین مزیت نیز دارد. تاکنو

 شود.تعریف می به شکل (A تابع عضویت مربوط به هر مجموعه فازی دلخواه از این نوع )مجموعه
وجود در ینعنوان درجه عضویت آن نسبت داد. بااباید 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 درجهمثال، ممکن است فقط بتوان عنوانصورت تقریبی مشخص کرد. بهرا به

فرد جوان، »کننده مفاهیم فازی ارائه سه مجموعه ع مشخص کرد.مرج عضویت برای هر یک از اعضای مجموعه
نشان  75-75در شکل و و را در نظر بگیرید. توابع عضویت این سه مجموعه به ترتیب با « سال و پیرمیان
 اند.شدهصورت زیر تعریفبه شده است. این توابع بر روی بازهداده
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 سال و پیر فرد جوان، میان . توابع عضویت مفاهیم1-01شکل 

صی، اعداد فازی نامیده میکمیت      شرایط خا شوند. کاربرد اعداد فازی در عمل برای بیان کمّی، های فازی تحت 
ست. اعداد فازی در  صمیم سازیمدلتقریب ا ستدالل تقریبی، بهینهو تحلیل کنترل فازی، ت سازی، آمار گیری فازی، ا

، ترین دلیل آنشنننده که مهمبسنننیار مهمی دارند. تعاریف متفاوتی برای اعداد فازی ارائهو احتماالت تقریبی نقش 
ست که از آنویژگی صی ا شرط شود. میها در کاربردهای مختلف نتیجه ها و خوا سه  اگر یک کمیت فازی حداقل 

 دار داشتن را داشته باشد، یک عدد فازی است.نرمال بودن، محدب بودن و تکیه کران
سه آن      صمیممرتب کردن اعداد فازی و مقای سیار مهم در زمینه ت سئله انتخاب ها یک روند ب ست. زیرا م گیری ا

ضیات فازی، کنترل فازی و غیرهسازی، برنامهبهینه»های گوناگونی از قبیل همواره در زمینه شود. ظاهر می« ریزی ریا
ست ا نوعی با عدم قطعیت مواجهمحیط مبهم و نادقیق که به های مختلفی را در یکبنابراین گاهی الزم است موقعیت

سه بنا آید که کامالً بر مبنای مقایبا اعداد فازی ارزیابی شود. در این صورت مفهوم بهینه یا بهترین انتخاب به میان می
ست. در این حالت تصمیم صمیم نهایی رهها را با اعداد فازی بیان و پس از مرتب کردن آنگیرنده موقعیتشده ا ا ا ت

سه بین موقعیتبیانکند. بهاتخاذ می سه بین اعداد فازی، مقای ستا روشدیگر، مقای ست. در این را ای ههای مربوطه ا
ها در عمل دارای معایب یا محاسنننی شننده اسننت. با توجه به کاربرد آنمتفاوتی برای مرتب کردن اعداد فازی ارائه

ستند. تعدادی از این روش ست نتایج متفاوتی در ها از ه ستند و یا ممکن ا سه برخوردار نی سیت کافی در مقای سا ح
ضی از داده سه میبع شوند، های آزمایش رخ دهد. مثالً انتظار داریم هر دو عدد فازی در هر گردایه دلخواهی که مقای

شود. اما دیده میترتیب آن ضی از روشها حفظ  ضافه کردن تعدادشود که در بع ی اعداد فازی باعث ها حذف یا ا
نتیجه مقایسه  دو عدد فازی باشند که وشود. به عبارتی فرض کنیدتغییر ترتیب اعضای مجموعه می
شد. عالمت شخص می یک روش دلخواه با سئله م سه را بین اعداد فازی در هر م کند. حال اگر عدد یک تابع مقای

نمایان  ها در عملقرار نباشد. نقص دیگر بعضی از روشسومی به این مجموعه اضافه شود ممکن است نتیجه قبلی بر
استفاده هستند که نوع تابع عضویت مشخص باشد. مثالً بعضی های مقایسه تنها زمانی قابلشود و تعدادی از روشمی
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 هطورکلی دو دیدگاه برای مقایسننای قابل اجر اسننت. بهها تنها برای توابع عضننویت نرمال، مثلثی یا ذوزنقهاز روش
 اعداد فازی وجود دارد.

مجموعه اعداد فازی است و ازآنجاکه این تابع به هر  ، که در آنالف( ارائه یک تابع مقایسه،
صورت برای هر دو کند میعدد فازی یک مقدار حقیقی نظیر می سه را بین اعداد حقیقی انجام داد. در این  توان مقای

      داریم:  وعدد فازی
                                                                

                            
                           

 این دیدگاه توسط بعضی از محققین ازجمله: یاگر، چانگ، آدامو و دیگران دنبال شده است.
ی ادرجننه هننای موجننود کننه در آن از موقعیننت دسننت آوردن یننک مجموعننه فننازیب( بننه

عنننوان بهتننرین موقعیننت درنظرگرفننت و مقایسننه بننر روی آن صننورت تننوان بننهامننین موقعیننت را مننیاسننت کننه
روبنننز، چننن، کننیم وپننارک، هوانننگ و »پننذیرد. ایننن دینندگاه توسننط تعننداد دیگننری از پژوهشننگران ازجملننه مننی

 دنبال شده است.« دیگران
هایی کنه نننادقیق و منبهم هسننتند، بنه شننکل سنتمنظرینه فنازی قننادر اسنت بسننیاری از مفناهیم، متغیرهننا و سی     

گیری در شننرایط عنندم اطمینننان فننراهم ریاضننی درآورد و زمینننه را بننرای اسننتدالل، اسننتنتاج، کنتننرل و تصننمیم
فراینند کنتنرل، پنردازش تصنویر، الگنو تشنخیص و ». این نظریه کناربرد وسنیعی در دامننه مسنائلی همچنون آورد

قنندمی پیش .دارد« گیریقیننق در عملیننات، منندیریت، اقتصنناد و تصننمیمبندی، ریاضننیات کنناربردی، تحدسننته
خننانگی و تجهیننزات صنننعتی، متننرو، لوازم»ی در سیسننتم کنتننرل ازجملننه در کننارگیری منطننق فننازهننا در بننهژاپنی
کنارایی و اثربخشنی اینن وینژه متخصصنان و مهندسنان غربنی بنه توجنه جهانینان و بنهنقش مهمی در جلب« غیره

تر اسنت و کاربردهنای آن در علنوم مختلنف ی از اینن هنم روشننهای فنازآیننده نظرینه مجموعنهت. نظریه داشن
؛ طنناهری، 7981شنندت موردتوجننه اسننت )آذر و فرجننی، اجتمنناعی، صنننعتی، منندیریتی، پزشننکی و غیننره به

تننوان بننرای گفتننه شنند، منندل فننازی را مننی تننریشپطننور کننه همننان (.7985و شننوندی،  7985؛ غضنننفری، 7918
 کار برد. به ANPو  AHPگیری چندمعیاره کالسیک یا در شرایط قطعی مانند های تصمیمانواع روش
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 (FAHP) 0فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی .01-0-7-0
یری در گها برای تصمیمتوان از آنبا توجه به سازگاری بیشتر اعداد فازی با عبارات کالمی و گاه مبهم انسانی، می

اعداد فازی مثلثی  زسازی اعداد در فرایند تحلیل سلسله مراتبی یا استفاده ادنیای 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 مییا میزان احتمال بزرگ« پذیریدرجه امکان»مفهوم 
-و محدوده 2«یت برابر، کمی بهتر، خیلی بهتر، به مقدار خیلی زیاد بهتر و کامالً بهتراهم»معادل مقیاس نه درجه ساعتی 

 است.  76-75های بینابینی به شرح جدول 
 AHP. طیف فازی معادل مقیاس نه درجه ساعتی در روش 06-01جدول 

 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 71-75فازی مراحلی به شرح جدول  AHPدر روش      
 

 فازی  AHP. الگوریتم بهبودیافته روش 07-01جدول 

 مراحل ردیف
 شده در ماتریس زوجی های گردآوریتخاب طیف فازی موردنظر و ورود دادهان 7
 استفاده از میانگین هندسی برای تجمیع دیدگاه خبرگان و محاسبه میانگین هر سطر 2
 ها با جمع فازیجمع فازی محاسبه مجموع ترجیحات یا اولویت 9
 دلیل مقادیر فازی( اختصاصی برای محاسبه وزن هر عنصر به ها )استفاده از فرمولتقسیم 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.  Fuzzy Analytical Hierarchy Process 
2. Preferred Equally, Preferred Moderately, Preferrd Strongly, Very Strongly Preferrd and Extremely Preferred  
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 روش دلفی فازی. 01-0-7-2
شود که ابتدا فصل مربوط به روش پژوهش دلفی را بخوانید. روش دلفی بر ین روش توصیه میبرای درک بیشتر ا

ا کننده در پژوهش بآوری نظرات متخصصان در رابطه با موضوعی خاص و آشنایی هر یک از متخصصان شرکتجمع
له و تا رسیدن به اجماع ها( و ارائه بازخورد به نظرات در چند مرحنظرات سایر متخصصان )بدون آگاهی از نام آن

 همگرایی پایین نظرات»هایی چون نظرات میان متخصصان است. در این روش سنتی یا کالسیک دلفی، اغلب چالش
وجود دارد. برای بهبود روش دلفی سنتی، مفهوم « متخصصان، هزینه اجرای باال و احتمال حذف نظرات برخی از افراد

معرفی شد. در این مسیر مقادیر بیشینه و کمینه نظرات متخصصان « ری فازیسازی روش دلفی سنتی با تئویکپارچه»
 عنوان درجه عضویت اعداد مثلثیشود و میانگین هندسی بهعنوان نقاط مرزی اعداد مثلثی فازی در نظر گرفته میبه

ان ی نظرات متخصصآورگیرد. در فرایند روش دلفی فازی جمعفازی برای حذف اثر نقاط مرزی مورداستفاده قرار می
ای دارای دو بخش خواهد بود. بخش اول به تعیین عملکرد های در طیف لیکرت پنج نقطهاغلب با استفاده از پرسشنامه

پردازد. در ادامه گزینه ایدئال در هر معیار و بخش دوم به تعیین عملکرد هر گزینه در هر معیار برای هر سناریو می
در عدد فازی  گیرد. میانگین هندسیحاسبه انواع نسبت پاسخ متخصصان صورت میبا م tAj  خلق عدد فازی مثلثی

مثلثی مربوط به هر سیستم برای اشاره به اجماع گروه متخصصان در مورد عملکرد آن سیستم در هر معیار به کار 
ود. شآن انتخاب میشده و نمونه تصادفی از رود. پس از طراحی پرسشنامه و اعتبارسنجی آن، موردمطالعه انتخابمی

د. پس از شونهای پژوهش بررسی میها تحلیل و سؤالکنند. سپس پاسخدهندگان پرسشنامه را پر میبخشی از پاسخ
ها اسخشود. پطراحی پرسشنامه و اعتبارسنجی آن، گروه مناسب از متخصصان یا خبرگان انتخاب و تحقیق انجام می

دهندگان تا پاسخ شودشود. این فرایند تکراری میها به تحقیق اولیه طراحی میشده و تحقیق دیگری بر پایه پاسختحلیل
 تا(.ای از اجماع برسند )ایران پژوهان، بیبه درجه

 
 عدم قطعیت راف. 01-1

ی مختلف ظاهر شد. محبوبیت هاحوزهیک ابزار قدرتمند در  عنوانبهسال پیش معرفی و  95نظریه مجموعه راف حدود 
وه ی دارد. عالخوانهمی و کشف دانش بسیار کاودادهشود که با مفاهیم ی عملیاتی آن ناشی میندهاایفراز این نظریه 

های اصلی کار داشته و نیازی به اطالعات خارج سیستم نظیر توزیع احتمال طور مستقیم با دادهبر این، نظریه راف به
های راف، قبیل را ندارد. نظریه مجموعه از این تابع عضویت )نظیر نظریه فازی( و آماری( هایروش)مانند 

ها(، ارزیابی معناداری ها )تقلیل دادهها، کمینه نمودن مجموعه دادهی کارا برای یافتن الگوهای پنهان در دادههاتمیالگور
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ل ی برای تحلیخوببهتواند . این نظریه میکندمیها ارائه گیری برای دادهی از قوانین تصمیمامجموعهها و ایجاد داده
 شود. کاررفتهبهاطالعات غیردقیق، متناقض و ناقص 

های پژوهش ازآنجاکهد. شمعرفی  7382در سال  7های راف توسط محقق لهستانی به نام پاوالکنظریه مجموعه        
 المللنیب در سطح مجموعه راف به زبان لهستانی منتشر شد، لذا نظر محققان علوم کامپیوتر و ریاضیات نهیدرزماولیه 

این نظریه در سطح جهانی مطرح شد  81دهه را جلب نکرد و توجه چندانی به این نظریه صورت نگرفت. در اواخر 
. امروزه مجموعه راف برگزار شدی در لهستان المللنیب صورتبهعلمی مجموعه راف  اجالساولین  7332و در سال 

ی هاستمیسره و ی خبهاستمیسی، کاودادهبینی تصمیمات، ها و تحلیل و پیشهابزاری قدرتمند برای استنتاج داد عنوانبه
گیری صمیمی تهالیتحلتوان به است. مجموعه راف را می شدهشناختهی دیگر هانهیزمپشتیبانی تصمیم و بسیاری از 

تقلیل  ودن اطالعات،عمده فشرده نم طوربهی ریگمیتصمریغی هالیتحل. کردی تقسیم ریگمیتصمریغ یهالیتحلو 
ت آن اس هالیتحلکارکرد اصلی این دسته از  درواقعشود. ی، کشف الگو و نظایر آن را شامل میبندخوشهاطالعات، 

. ندکیمها را فراهم ها، امکان تحلیل بهتر دادهی را حذف کرده و با فشرده کردن و تقلیل دادهرضروریغی هایژگیوکه 
اهی بر روی ی دانشگهارشته. هر یک از کنندیمبه کشف و استخراج قوانین تصمیم کمک گیری نیز ی تصمیمهالیتحل

 وسعهتریاضیات بر روی نظریه، مفاهیم و  رشته مثالعنوانبه. اندداشتهتمرکز  هامجموعههای خاص از این نوع جنبه
ایر . سردیگیمی قرار موردبررسیوتر کامپ رشتهو موارد مرتبط به آن در  هاتمیالگورو طراحی رد تمرکز دا هاروش
اساس این نظریه علوم کامپیوتر و ریاضیات  هرچند، گریدانیببه. اندهشدها متمرکز نیز بر روی کاربردهای آن هارشته

 است.  شدهاستفادهی مختلفی از آن هاروش بهاست اما در سایر علوم نظیر علوم اجتماعی و مدیریت و اقتصاد 
 

 های واقعییطمحستفاده از ترکیب رویکردهای عدم قطعیت در لزوم ا. 01-6

وده ی کالسیک ریاضی غیرعملی بهامدلگیری، استفاده از های ناشی از عدم قطعیت در تصمیمیچیدگیپدر برخورد با 
ها های ناشی از آنو تحلیل آن نیز بسیار مشکل است. به همین منظور برای کمک به تحلیل مطالعات موردی و داده

های ستمیسهای خاکستری، نظریه یستمسهای راف، نظریه یستمسی محاسباتی مانند نظریه ابزارهانسل جدیدی از 
، برخورد با غیردقیق بودن و عدم ابزارهااند. هدف این شدهیمعرفامثال آن فازی، الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی و 

 ینه از طریقهزکمو  قدرتمندی فرآیندپذیر، هاحلراهه ی کاگونهبهگیری است، قطعیت موجود در فرآیند تصمیم
 رددهد که هر روشی دامنه کاربرد محدودی دایم. مطالعات نشان شودهای انسانی فراهم گیرییمتصمالگوبرداری از 

لفیق تروش چندین ، ی عملیکاربردهادر اغلب همین دلیل به  کند.را حل  مسائلو هیچ روشی نیست که بتواند تمام 

                                                           
1Pawlak  
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ها را به حداقل برسانند. بدیهی است که نتایج تحلیل با ترکیبی از یتمحدودو  نندشوند تا یکدیگر را کامل کمی
های فازی، ی عدم قطعیت، نظیر مجموعههاهیظرنبسیاری از تر از یک روش تنها است. یقدقیکردها، بسیار رو
. هر یک از این اندمجهز شدهبزارهای ریاضی ابه ی اخیر هاسالهای راف، در ی خاکستری و مجموعههاستمیس

، نظریه کالسیک به دنبال مثالعنوانبه. ندهستبه خود  فردمنحصربهی هایژگیو و خاصی مفاهیمدارای  رویکردها
 هاستمیسرل کنتبه . نظریه خاکستری تأکید داردمحاسبات نرم بر و نظریه فازی است های احتمالی یا قطعی تحلیل داده

 .کندمیها را دنبال و نظریه راف، تقریب و استدالل درباره دادهپردازد میها و اطالعات ناقص ایط کمبود دادهدر شر
و عدم قطعیت بسیار و اطالعات ناقص فراوانی به همراه همراه هستند انواع نویزها اغلب با های دنیای واقعی داده     

نظیر نظریه فازی، نظریه گواه، نظریه احتماالت و نظایر آن به  سنتی برخورد با این عدم قطعیت هایروشدارند. 
حجم باالیی  به دلیل هاستمیس، کار با این گریدانیببهاطالعات اضافی مانند توزیع احتمال و تابع عضویت نیازمندند. 

تواند در این راه مینظیر مجموعه راف، مجموعه خاکستری  های سایر نظریهریکارگبه رونیازاها مشکل است، از داده
 باشد. کنندهکمک
 امثال آن فازی و ،های خاکستریهای عدم قطعیت مانند نظریه مجموعهیهنظرهای راف و دیگر نظریه مجموعه      

شود. این ترکیب ی فراهم میقدرتمندترها امکان دستیابی به روش ترکیبی یهنظرو با ترکیب این هستند مکمل یکدیگر 
شوند. یمگیری در شرایط عدم قطعیت تصمیم مسائلدامنه وسیعی از پوشش ها و یهنظرکاربرد این  امنهدموجب افزایش 

ه بوده یدادهای گذشتروهای با نمونه بزرگ کاربرد داشته و وابسته به کالسیک آماری فقط برای تحلیل داده هایروش
تواند عملکرد آن را توسعه داده و آمار احتماالت میو نیاز به آگاهی از توزیع احتمال دارند. ترکیب مجموعه راف و 

ستری های خاکیستمسند. نظریه مجموعه راف و نظریه کگیری احتمالی را استخراج های مغشوش، قوانین تصمیماز داده
 هاها، با کاهش دقت تعریف دادهها، استخراج مدل از درون دادهی آنهردوند. در هست دارای شباهت و مکمل یکدیگر

 یک به دانش اضافی نیازی ندارند. یچههمراه است و 

 
 گیری چندمعیاره در شرایط عدم قطعیتنمونه مقاالت علمی در روش تصمیم. 01-7

گیری چندمعیاره در شرایط عدم قطعیت را های پژوهش تصمیمهایی از مقاالت علمی با روشنمونه 78-75جدول 
 دهد. نشان می
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 گیری چندمعیاره در شرایط عدم قطعیتهای علمی تصمیممقاله . نمونه03-01جدول 
 مقاله  ردیف

 باران بارش ینیبشیپ در خاکستری یهاستمیس نظریه کاربرد 7
u.ac.ir/article_5727_17c516939caa1fdd65c38ca36d074cf4.pdf?lang=fahttp://mathco.journals.pn  

 بیمارستان در بیهوشی تجهیزات خرید در خاکستری چندمعیاره گیریتصمیم کاربرد 2
92.html10479-abstract-https://profdoc.um.ac.ir/paper  

 فازی مراتبی سلسله تحلیل و فازی دلفی یهاروش از استفاده با ایران در بیکاران از حمایت یهااستیس بررسی 9
https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1072113.pdf  

 شهودی فازی نظریه بر مبتنی داده کمبود و نایقینی شرایط در یرمس بهترین الگوریتم یک توسعه 4
https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/577691/  

 شهودی فازی نظریه از استفاده با معین غیر مناطق توپولوژی روابط تعیین و یسازمدل توصیف، 5
https://gisj.sbu.ac.ir/article_94527_2771c479c9363f6b14e48dad21d575ca.pdf  
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روش پژوهش   
کاویداده   16 

 کاوی  هدف کلی: آشنایی با روش کشف دانش و داده

 اهداف یادگیری
 کاوی آشنایی با مفهوم روش داده 
 کاویروش داده گیری درآشنایی با مالحظات نمونه 

 کاویها در روش دادهآوری دادهآشنایی با مالحظات جمع 

 کاوی های دادهآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه

ها اشاره دارد. در این فصل داده های اطالعاتی یا پایگاههای مخفی موجود در بانکی به کشف الگوها یا مدلکاوداده
 کاوی و فرایند اجرای آن پرداخته خواهد شد. به معرفی روش داده

 
 کاوی . آشنایی با مفهوم داده06-0

کاوی به شناخت امور مختلف ازجمله رفتار هکاوی این است که آینده بسیار به گذشته شبیه است. دادفلسفه داده
ر امور کند. این روش فضای حاکم ببر اساس آن کمک می «تقریب باال»بینی آینده با وکار 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»معنای و به

نشان  Data Mining رود و درواقع عبارتکار میبه« استخراج از معدن»در معنای ضمنی خود یعنی  Mining کلمه
بهایی در اهر آن مشخص نیست چه عناصر گرانکند و از ظدهد که حجم انبوه اطالعات مانند یک معدن عمل میمی

بها دست پیدا توان به آن عناصر گرانعمق این معدن وجود دارد. تنها با کندوکاو و استخراج این معدن است که می
 (.7931معرفی شده است )نشریه دایکه،  7-76کاوی در جدول های روش دادهترین ویژگیکرد. برخی از مهم

 کاویهای روش دادهن ویژگیتری. مهم0-06جدول 
 هاویژگی ردیف

 یافته و پیچیده از علم آمار و دارای سازوکارهایی فراتر از علم آمار شاخه توسعه 7
 ها از حجم انبوه داده سازیمدلتأکید بر تحلیل و  2
 های خودکار یوهها به کمک هوش مصنوعی و شتأکید 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 طبقهگروه کردن مجموعهفرایند گروه 6
 لید دانش های اطالعات و پایگاه داده برای تواستفاده از حداکثری از بانک 1

شده های 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 ای دادهمند ابزارهبه توسعه نظام
ازی سهای گردآوری و ذخیرههمراه با ظرفیت« داده»و رشد انفجاری تولید « فناوری اطالعات»با پیشرفت سریع       

ی های علمروزه حجم عظیمی از داده. همهاندگرفتههای تجاری شکلهای بسیار بزرگی برای تراکنشدادهها،  پایگاه آن
ها و اکتشاف افزارهایی به خودکارسازی تحلیلها و نرمکاوی با روششوند. دادههای گوناگون تولید میدر زمینه
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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»شامل از موضوعات 

کند. بشر از اطالعات و دانش برای گستره وسیعی از ها به اطالعات و دانش کمک میکاوی به تبدیل دادهداده      
کند. این یبینی قیمت سهام استفاده مبرداری و پیشکاله ها، کشفکاربردها، از تحلیل بازار گرفته تا تشخیص بیماری

 بندی کرد. دسته 2-76توان در محورهایی به شرح جدول کاربردها را می
 کاوی . محورهای کاربردی داده2-06جدول 

 محورها ردیف
 رفتارها  های ژنوم انسانی و دیگرها 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 طبقههای شخصی و پزشکی برای گروهتحلیل داده 9
 های علمی برای رسیدن به نتایج و الگوهای جدید یا نوآورانه در امور خاص تحلیل داده 4
 ورانه در حوزه مربوطههای بهرهانواع تصاویر و ویدئوهای نظارتی برای اتخاذ تصمیم تحلیل 5
 های ورزشی مانند اطالعات بازی و بازیکنان برای کسب نتیجههای 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 آندهتحلیل دا 8

 
 کاوی . فرایند اجرای داده06-2

 مرور کرد.  9-76توان در قالب فرایندی به شرح جدول عنوان یک روش پژوهش را میکاوی بهفرایند اجرای داده
 کاوی. فرایند اجرای روش داده7-06جدول 

 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 انتخاب پایگاه گیرینمونه 2
 های منتخب  های دادهها از پایگاهآوری دادهجمع هاآوری دادهجمع 9
 شده و رسیدن به الگوهای منطقی و مناسب برای رفع مسئلهآوریمعهای جکاوش درون داده هاتحلیل یافته 4
 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

 
 . طراحی پژوهش06-7

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 شد؛ بر اساس آن اهداف و سؤاالت تنظیم میشناسایی 

ها به رفع مسئله یا بهبود فرایند کمک کرد. طراحی اثربخش سازی از دادههای الگوتوان با مکانیزمهای مرتبطی میداده
 هد کرد. های بعدی کمک مؤثری خواپژوهش به تسهیل فرایند اجرا در گام
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 گیری. مالحظات نمونه06-0
های اطالعاتی یا پایگاه داده است. بنابراین در های 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، 
ایی و بررسی امکان دسترسی به انواع پایگاه داده اثربخش در طراحی مدل برای رفع مسئله ایجادشده در فرایند شناس

 کاری موردتوجه قرار خواهد گرفت. 
 

 آوری داده. مالحظات جمع06-1
گیری ونهدر مرحله نم شدهمشخصهای اطالعاتی یا پایگاه داده ها 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 یافته06-6
های از داده« استخراج اطالعات و دانش»یا « کشف دانش از داده»کاوی همان گام این مرحله مهم از روش داده

داده، سازیهای خام، یکپارچهسازی دادهپاک»توان در چند گام اساسی می ها راشده است. فرایند تحلیل یافتهآوریجمع
 مرور کرد.  4-76به شرح جدول  7«انتخاب داده، تبدیل داده، کاوش داده، ارزیابی مدل و ارائه دانش

 کاوی ها یا فرایند بازگشتی در روش داده. مراحل تحلیل یافته0-06جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 2رفتهازدست های باارزشهای اضافی یا نامربوط )نویز یا نوفه( و داشتن تدبیری برای دادهحذف داده داده سازیپاک 7
 هابرای امکان انتخاب هدفمند از میان آن« انبار داده»های منابع گوناگون در یک یکپارچه کردن داده سازی دادهیکپارچه 2
 ها برای تحلیل نبار دادههای مرتبط از اانتخاب 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 کاوش داده 5
 « تعمیم و دیگر موارددقت، صحت، قابلیت »های گوناگونی چون از جنبه ارزیابی مدل 6
 سازی با انواع نمودارهادرک به کاربر ازجمله بصریشده به شیوه قابلارائه دانش کشف ارائه دانش 1

                                                           
1.  Data Cleaning, Data Integration, Data Selection, Data Transformation, Data Mining, Pattern Evaluation and 
Knowledge Representation 
2.  Missing Values 
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 کاوی . فرایند تولید دانش از داده در فرایند داده0-06شکل 

ازی، الگوریتم، یادگیری های پایگاه داده، آمار، مصورسسیستم»ها برای ساخت الگو یا مدل، از در گام کاوش داده
توان انواع رویکردهای ایجاد الگو یا مدل را در دو شکل کلی شود. 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  5-76در جدول « بینانهتوصیفی و پیش»در ذیل دو دسته اصلی  7«وابستگیرگرسیون و کاوش قواعد 

 (.7981)غضنفری، علیزاده و تیمورپور، 
 کاوی. انواع رویکردهای ساخت مدل یا الگو در روش داده1-06جدول 

 هاروش انواع ردیف
 مشترک هایها با ویژگیها در قالب انواع طبقهداده سازی و تأکید بر توصیف فشرده ازبندی: 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 معنیتگی و ایجاد مدلی برای توصیف وابستگیوابس سازیمدلب( کاوش قواعد وابستگی: یا 
 متغیرها 

ای و متخصصان وتحلیل و تفسیر نتایج به تحلیل گران حرفهکاوی بسیار دقیق است اما برای تجزیهبااینکه نتیجه داده     
اهمیت و ارزش این الگوها  کند، اما برای کاربرها کمک میکاوی به الگوهای مشخص و روابط آنماهر نیاز است. داده

متغیرها  کاوی رابطه اتفاقی بین رفتارها یاکند. تصمیماتی از این قبیل بر عهده خود کاربر است. همچنین دادهرا بیان نمی
 دهد. را تشخیص نمی

 

 بندی . ساخت مدل با رویکرد طبقه06-6-0
ای نمونه یک پزشک پس از معاینه یک هستند. بر سازیمدلبندی قابل صورت طبقهبخش اعظمی از دانش به

 هد. دهای سالم یا بیمار قرار میها، او را دریکی از طبقهگیریکننده، با مشاهده شرایط وی و انجام برخی اندازهمراجعه
                                                           
1.  Classification, Clustering, Regression and Association Rule Mining 
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 سازیمدلبندی برای . نظام طبقه2-06شکل 

رای نمونه وقتی سازی است. بسازی و شبیهل پیادههای محاسباتی قابهمین فرایند، با استفاده از کامپیوتر و الگوریتم     
دهید، بسیاری از های خاصی به موضوعات یا محتواهای خاصی گرایش نشان میشما در فضای مجازی و در پلتفرم

اتان هعالق کنند تا موضوعات یا محتوای موردبندی کرده و تالش میهای اجتماعی شما را در گروه خاصی طبقهشبکه
های خاصی در فیسبوک یا اینستاگرام، در ض انتخاب شما قرار دهند. برای نمونه با جستجوی کتاب یا فیلمرا در معر

شده است. امروزه های انتخابی پیشنهادی بر اساس عالئق شما و دیگر افراد مشابه در طبقه شما تنظیمصفحه اولیه گزینه
بندی و برای هر طبقه، پیشنهادهای خاص و تریان را طبقهکنند تا مشای تالش میهای شبکهها و نظاماغلب سازمان

مربوط به آن طبقه داشته باشند. یعنی اگر آمازون به شما یک کتاب رمان را برای خرید پیشنهاد کند، پس شما را در 
 بندی کرده است. ، طبقه«مند به رمانیا عالقه« خوانرمان»طبقه افراد 

 

 بندی . ساخت مدل با رویکرد خوشه06-6-2
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 محدودهها بر اساس مقدار داده و نزدیکی آن با سایر دادهیا گروه
واهند خ نمایش داده« های عددیگروه»و در قالب « گسسته»شکل ند بود بلکه بهصورت مقادیر پیوسته نخواهدیگر به
با رویکرد  6-76به شرح جدول « میانگین، میانه یا مرزهای عددی در هر گروه»توان با شناسایی ترتیب میاینشد. به

 به ایجاد الگوی خاص پرداخت.  « هموارسازی محلی»
 کاوی بندی بر اساس هموارسازی محلی در دادهلگوهای خوشههای تحلیل ا. انواع روش6-06جدول 

 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
 با میانه آن گروه  تأکید بر نمایش هر گروه میانه 9

وان تها نیستند را میکدام از خوشههایی که در هیچشوند، دادهبندی میها در چند گروه یا خوشه تقسیموقتی داده     
 های پرت فرض کرد. داده
 بر اساستوان دو  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



  

 

 

 کاویروش پژوهش داده 260

توان الگوریتم محاسبه شاخص توده بدنی را به بندی کرد. برای این منظور میخوشه« 25چاق با نمرات بیشتر از »
کننده قد و وزن در جامعه موردبررسی هر یک از افراد جامعه العاتی مشخصهای اطکامپیوتر داد و با استفاده از بانک

 در کامپیوتر و استفاده از بانک« بندیالگوریتم خوشه»را در یک خوشه یا گروه مشخص قرار داد. برای این منظور با 
قرار داد. « متناسب یا الغرخوشه یا گروه چاق، »ها را در سه توان آنافراد می« وزن و قد»های اطالعاتی دارای داده

حال، میان اعضای دو خوشه، گیرند، 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 آنشدهرائههای متعددی ااست، الگوریتم
 هستند.  4-76های عصبی مصنوعی مانند شکل شبکه

 

 سازیمدلبندی برای . نظام خوشه7-06شکل 
       بینی یا رگرسیون. ساخت مدل با الگوی پیش06-6-7

طبیق قابل ت« بهترین خط»یک ویژگی خاص هموار کرد. رگرسیون خطی بر  توان با انطباق رگرسیونی درداده را می
تغیره خطی کار رود. رگرسیون چندمبینی دیگری بهکه مقدار یکی بتواند برای پیشنحویبرای  دو متغیر تأکید دارد؛ به

 . چندبعدی است ها در یک سطحیافته 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 »یک پدیده مانند 
 است. « شده توسط یک کاربرسفارش انجام

 
 سازیمدلبینی یا رگرسیون برای . الگوی پیش0-06شکل 
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 سازیمدل. کاوش قواعد وابستگی برای 06-6-0
کاوی هستند، که کاربردهای فراوانی را در هوش شده در دادهکاوش قواعد وابستگی نیز نوع دیگری از مسائل مطرح

نیر اتجربه، بگوید که اگر فردی نان و پهای پیشنهادگر دارند. برای نمونه اگر یک فروشنده بتجاری و طراحی سیستم
را در سبد سفارش خود داشته باشد، حتماً شیر را نیز انتخاب خواهد کرد، یک قاعده مهم را بیان کرده است که بر 

در  «نان، پنیر و شیر»توان در چیدمان فروشگاه، تاحدامکان های زیادی گرفت. مثالً میتوان تصمیممبنای آن، می
 تا(. ، بی4ر باشند )تیکمجاورت یکدیگ

 
 سازیمدل. نظام کاوش قواعد وابستگی برای 1-06شکل 

 کاوی. ابزارهای داده06-7
توان در جدول ها را میکاوی روانه بازار شده است که برخی از آنهای دادهافزارهای متعددی برای انجام پروژهنرم
 مرور کرد.  76-1

 کاوی های دادهداستفاده برای پروژهافزارهای مور. انواع نرم7-06جدول  
 توضیح انواع ردیف

7 Carrot2 بندی متن و نتایج جستجوپلتفرمی برای خوشه 
2 Chemicalize.org یک کاوشگر ساختمان شیمیایی و موتور جستجوی وب 
9 ELKI ز محدوده ا های خارجهای تشخیص دادهای پیشرفته و روشیک پروژه تحقیقاتی دانشگاهی با تحلیل خوشه

 شده است.که به زبان جاوا نوشته
4 GATE یک پردازشگر زبان بومی و ابزار مهندسی زبان 
5 IBM SPSS Modeler کاوی تولیدشده توسط افزار دادهنرمIBM 
6 Oracle Data Mining کاوی تولیدشده توسط شرکت اوراکلافزار دادهنرم 

1 Microsoft Analysis 
Services 

 کاوی تولیدشده توسط مایکروسافتار دادهافزنرم

 

 وکارکاوی در کسب. یک نمونه اجرای فرایند داده06-3
توان طی شش مرحله به شرح وکار را میکاوی در یک کسببر اساس این رویکرد، فرایند حل مسئله با کمک داده

 مرور کرد. 8-76جدول 
 



  

 

 

 کاویروش پژوهش داده 262

 وکار  کاوی در کسب. فرایند اجرای داده3-06جدول 
 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 « اشتباه
 ها توسط متخصصسازی شده با توجه به متدهای متفاوت و انتخاب بهترین مدلهای آمادهداده سازیمدل سازیمدل 4
ازنظر کارفرما و اطمینان از مؤثر بودن مدل و اگر مدل کمکی به حل مسئله نکند کل فرایند از  ارزیابی مدل ارزیابی مدل 5

 شود. مرحله یک تکرار می
 . شودمی هایی برای توسعه مدل نهایی برای حل مسئله ارائهحلبخش 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 کسبوکار کارفرما را بر عهده دارد. با این شکل کارفرما میکسب

 بینی کند. وکار خود را در آینده پیشری کسبخود، رفتار کارخانه و یا سودآو
 

 کاوی. نمونه مقاالت علمی در روش داده06-9
 دهد. را نشان میکاوی دادههایی از مقاالت علمی با روش پژوهش نمونه 3-76جدول 

 کاوی روش پژوهش دادههای علمی مقاله . نمونه9-06جدول 
 مقاله  ردیف

7 A Comprehensive Survey of Data Mining-based Fraud Detection Research 
https://arxiv.org/abs/1009.6119  

 (ایران کشاورزی بانک: موردی مطالعه) انجمنی قواعد کاویداده از استفاده با کاناله همه مشتریان عمر طول ارزش ارتقای مطالعه 2
https://ijms.ut.ac.ir/article_81031.html?lang=fa  

 کاویداده مطالعه یک: بارداری دوران دیابت به مبتال مادران کودکان شناختی یهاییتوانا سطح ینیبشیپ 9
1&slc_lang=fa&sid=1-265-10-http://jms.thums.ac.ir/browse.php?a_code=A  

 ایران نادر یاهیماریب بنیاد سامانه موردی مطالعه ؛گیریتصمیم درخت از استفاده با نادر بیماران وضعیت ینیبشیپ در کاوی داده کاربرد 4
http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/398  

 (موردی مطالعه) غذا توزیع صنعت در کاویداده یهاکیتکن از استفاده با مشتریان یبندگروه 5
http://sjamao.srpub.org/browse.php?a_id=89&sid=7&slc_lang=fa  

 
 

 

 

 

https://arxiv.org/abs/1009.6119
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 روش پژوهش 
 17 فراتحلیل

 اهداف فصل:

هدف ها

 ا روش پژوهش فراتحلیل  هدف کلی: آشنایی ب

 اهداف یادگیری
   آشنایی با مفهوم روش پژوهش فراتحلیل 
 گیری در فراتحلیل   آشنایی با مالحظات نمونه 

 آوری اطالعات در فراتحلیلآشنایی با مالحظات جمع 

 ها در فراتحلیلآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه

ردی های مختلف با رویکآمده از پژوهشدستبندی از نتایج بهها، بررسی نتایج پژوهش گذشته و جمعیکی از پژوهش
کند. در این مربوط به موضوعات خاص را فراهم می کمّی است. فراتحلیل امکان بررسی چندین مطالعه و پژوهش

 فصل به معرفی این روش و چگونگی اجرای آن پرداخته خواهد شد. 
 

 . آشنایی با مفهوم فراتحلیل07-0
ها های پژوهشمند برای حل تضادهای آشکار در یافتههای نظامای از شیوهمجموعه« MA»فراتحلیل یا متاآنالیز یا 

های مختلف با رویکردی کمّی به یک مقیاس کمّی مشترک خاص است. در این روش نتایج پژوهشپیرامون موضوعی 
ی ها پرداخت. فراتحلیل روهای آنها و یافتههای آماری بتوان به کشف روابط بین ویژگیشود تا با روشتبدیل می

های حاضر هر یک از پژوهش پردازد.می« های مختلفهای پژوهشادغام کمّی یافته»موضوعات پژوهشی خاص به 
ها از طریق ایجاد یک های بین این پژوهشهستند و یافته خود بهمربوط « تحلیل اختصاصی»در این مطالعه دارای 

م های استاندارد کمّی فراهامکان مقایسه« اندازه اثر»گیرند. مورد مقایسه قرار می« اندازه اثر»مقیاس کمّی مشترک بنام 
ن به نسبت تفاوت بین میانگی»بر اساس « نمره استاندارد»ها در قالب هش میانگین اختالف بین گروکند. در این رومی

 فرضیه»ودن اشتباه بتنها باید بهاین است که پژوهشگر نه« اندازه اثر»شود. منطق محاسبه تعیین می« انحراف استاندارد
نگی جمهور از فرمانده جاشد. برای نمونه وقتی رئیسهم توجه داشته بتوجه کند بلکه میزان اشتباه بودن آن« صفر
این  را ارائه دهد. حال« صفر نبودن تلفات»تواند پاسخ آماری خواهد تا تلفات جنگ احتمالی را تخمین بزند، او میمی

گر شآید که اگر تفاوت میزان تلفات صفر نیست، باید چه میزان تفاوت در تلفات را انتظار داشت؟ پژوهسؤال پیش می
و  «بهبود ظرفیت مطالعه»کند. این امر به به حداقل تفاوت موردتوجه پژوهش اشاره می« اندازه اثر»با مشخص کردن 

ر و بزرگتر یا همان تفاوت بیشتر بین میانگین صف« اندازه اثر»کند. کمک می« اهمیتهدر نرفتن منابع برای اثرات بی»
ای آماری هترتیب شرایط استفاده از روشایندر پژوهش اشاره دارد. به میانگین قابل جایگزین به قدرت آزمون بیشتر

(. با سرجمع 2116؛ نوریس و اورتگا، 2118، 7شود )شاچارها و دستیابی به برآوردی کلی فراهم میبرای ترکیب داده
توان می ترتیبایند. بهشوتوجهی بیشتر میطور قابلها، امکان اعتماد به نتایج بهکردن 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

                                                           
1. Shachar  
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هشگر نتایج وجود دارد. بنابراین پژو ها، محاسبات و تفسیردر حوزه فراتحلیل رویکردهای متفاوتی از کاربرد رویه      
که مطالعات فراتحلیلی با کتاب گالس باید رویکرد مطالعاتی خود را در روش فراتحلیل را مشخص کند. از آنجائی

شود. عالوه بر رویکرد کالسیک عنوان رویکرد کالسیک شناخته میدرمانی آغاز شد، رویکرد او به( درباره روان7316)
 اشاره کرد.  7-71ان به رویکردهای دیگری به شرح جدول تویا گالسی می

 . انواع رویکردها در روش فراتحلیل0-07جدول 
 توضیح انواع ردیف

 ها بر اساس کیفیت  و نتایج غیرمشابه از متغیرهای وابسته مختلفگزینش آزاد از پژوهش کالسیک 7
 گیری حداکثریذاری متغیر مستقل و نمونههای با نتایج مشابه از حیث اثرگانتخاب 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 پژوهشگیری در واریانس بین اندازهبرای تعیین احتمال خطای نمونه آزمون همسانی 4
 گیری و محدودیت دامنه بدون تأکید بر کیفیتگیری، ابزارهای اندازهالح حجم اثر بر اساس خطاهای نمونهاص 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 07-2

 مرور کرد. 2-71توان به شرح جدول فرایند اجرای فراتحلیل را می
 . فرایند اجرای فراتحلیل2-07جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 بیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش  طراحی پژوهش 7
بررسی جامع تمام های موردنظر )البته در شرایط امکان های موجود هماهنگ با مالکگیری 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 استهای اثر برای ایجاد مقیاس مشترک و بررسی روابط بین ویژگیمحاسبه 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 زیرگروهگروه های متعدد بینتواند امکان گزارش مقایسهها میاست. هر مورد از یافته« تحلیل

شود. همچنین ممکن است میانگین اثرات ها محاسبه میبرای هر یک از این مقایسه« های اثراندازه»مختلف فراهم کند. 
و حتی در شرایط استفاده از ابزارهای مختلف، مورداستفاده قرار گیرد. فراتحلیل کالسیک « متغیرهای مختلف وابسته»از 

 (.  2118السی در مطالعات با معیارهایی برای تحلیل مجدد اغلب نتایج قدرتمندی را در پی داشته است )شاچار، یا گ
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 . طراحی پژوهش07-7
ای مختلف هنتایج پژوهش« گینبودن یا پراکندشکاف، دوپهلو بودن، دقیق»در این روش مسئله باید با تأکید بر وجود 

 شود.دهی میگونه مسائل سامانر ادامه اهداف و سؤاالت پژوهش بر اساس اینروی یک موضوع مشخص باشد. د
ه های چندین مطالعه انتشاریافتمنظور تحلیل یافتههای آماری بهدرمجموع فراتحلیل اصطالحی برای توصیف روش

گالس، مک گرا »(. بنا بر الگوی 7985فرد، ، سهرابی7935پیرامون یک پرسش پژوهشی خاص است )هوایت و کرامر، 
شود )شاچار، در مرحله طراحی پژوهش معرفی می 9-71گام اصلی به شرح جدول سه 7387در سال  7«و اسمیت

2118 .) 
 های کلیدی برای طراحی پژوهش در روش فراتحلیل. گام7-07جدول     

 مراحل ردیف
 تعریف دامنه پژوهش با تأکید بر متغیرهای اصلی موردبررسی  7
 ها یارهای اختصاصی برای بررسی پژوهشتعیین مع 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 توان مطالعات متعددی را یافت که دارای فرضیهدر مواردی می     
توان مطالعاتی را های موردبررسی تفاوت داشته باشند. از بعد دیگر میها یا نمونهآوری دادهجمع است ازنظر محل

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 قابلنهای متفاوت برای رسیدن به یک تحلیل کلی درباره آبه تأثیر ویژگی

اندازه کافی مطالعه یا پژوهش قبلی بر روی موضوع یا متغیر موردبررسی وجود داشته باشد. برای این منظور بود که به
ی گهای اطالعاتی و چگونهای موردنظر ارائه شود. آشنایی با بانکباید تعریف دقیقی از متغیرها و انواع پژوهش

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. برخنها وجود دارد، باید یکی از آهای آماری متفاوتی برای ترکیب دادهبا توجه به اینکه روش     

 معرفی شده است.  4-71های رایج در محاسبه اندازه اثر در جدول از روش
 «اندازه اثر»های رایج برای محاسبه . انواع روش0-07جدول 

 توضیح انواع ردیف
7 g «شده  ادغامبر انحراف استاندارد دو گروه ، تقسیم9«میانگین گروه کنترل»، منهای 2«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 

                                                           
1.  Glass, McGraw, and Smith 
2.  Mean of Experimental group (Me) 
3.  Mean of control group (Mc) 
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ارائه شد )شاچار،  7-71ه و به شکل توسع 7385در سال  7«هجز و اولکین»توسط « برای تعیین اندازه اثر gفرمول »     
2118 .) 

 
 برای محاسبه اندازه اثر g. فرمول 0-07شکل 

رح و به ش« بدون سوگیری»های دو گروه مستقل برای برآورد تفاوت استانداردشده بین میانگین« dفرمول »         
 (. 2118)شاچار،  شودانجام می 2-71 شکل

 
 اندازه اثر بدون خطای سوگیری در نمونه  برای محاسبه d. فرمول 2-07شکل 

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. « دوتی استودنت و خی»های آماری مانند توان آزمونآماری می

      
 گیری در روش فراتحلیلنمونه. مالحظات 07-0

 توجه داشت.  5-71گیری مناسب باید به مالحظاتی به شرح جدول برای نمونه
 گیری در روش فراتحلیل. مالحظات نمونه1-07جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 های مختلف، مستقل و مرتبط با موضوع تهیه فهرستی از پژوهش ایجاد فهرست کلی 7
تناسب در ترکیب »، «هاهماهنگی در مالک»های مناسب از میان فهرست با توجه به ه موارد یا نمونهانتخاب هم گیرینمونه 2

 « بودن به جامعهتعمیمقابل»و « هاداده
گیری تصادفی های مکفی زیاد از روش نمونهشمار و در صورت وجود نمونهدر صورت امکان و ترجیحاً از روش کل گیریروش نمونه 9

 مطالعه خاص بر روی پراکندگی نتایج از روش غیرتصادفی هدفمندو در صورت 
 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 های مختلف مرتبط، میبرای تهیه فهرستی از پژوهش     
تفاده های مشابه اسانجام داد. برای این منظور از کلمات کلیدی مناسب برای پیدا کردن پژوهش« عتبر دادههای مپایگاه»

 هایمقاالت، گزارش»ای درباره موضوع پژوهش ازجمله شود. در این مرحله باید تمامی مطالعات پژوهشی یا مداخلهمی
 آوری کرد. دلیل آن این استجاری اطالعاتی شناسایی و جمعرا از کلیه م« های تحصیلی و امثال آننامهپژوهشی، پایان

 های مطالعات مربوط است. که فراتحلیل، بررسی جامع تمامی جامعه و نمونه

                                                           
1.  Hedges and Olkin 
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ها را برای تعیین مرتبط ها از میان تعداد زیادی پژوهش در حوزه مربوطه باید هر یک از آنبرای انتخاب پژوهش     
دوره »ش موردبررسی قرار داد. برای نمونه در یک پژوهش موارد با معیارهای چون بودن با موضوع و سؤاالت پژوه

ش انتخاب شدند. مطالعات با رو« شده و روش مطالعه ازنظر استراتژی مانند تجربی یا شبه تجربیزمانی پژوهش انجام
 (.7932 تجربی در محاسبه اندازه اثربخشی مؤثرتر هستند )الهی شیروان، قنسولی و حسینی فاطمی،

 
 ها در فراتحلیلآوری داده. مالحظات جمع07-1

افزارهای توان از نرمها میآوری دادهشود. برای جمعها پرداخته میها و کدگذاری آندر این گام به استخراج داده
های یت دادهپذیری مناسبی در مدیراز انعطاف« CMAافزار فراتحلیل جامع یا نرم»ای استفاده کرد برای نمونه رایانه

 سازی کرد.سفارشی را آنتوان خروجی برخوردار است و می زمانهمصورت مختلف به
است. « یفراتحلیل»با رویکرد « برگه کدگذاری و دستورالعمل کدگذاری»ترین ابزارهای این روش استفاده از از رایج     

های مختلف در یک نظام ی کرد تا نتایج پژوهشدهنحوی سامانها را بهدر این برگه باید اطالعات و نتایج پژوهش
توان ها میآوری دادهها برای جمعهای الزم در پژوهشها یا شاخصترین مؤلفهتحلیل شوند. ازجمله مهمهماهنگ قابل
 (.7983کرد )قاضی طباطبایی و ودادهیر،  6-71شده در جدول به موارد ارائه

 ها برای فراتحلیلمونه قابل انتخاب در پژوهشهای نها و شاخص. انواع مؤلفه6-07شکل 
 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 1-71در جدول      
 . نمونه کاربرگ فراتحلیل 7-07جدول 

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 استفادهش چه میزان قابلازآن باید مشخص شود که از هر پژومراحل پژوهش در هر نمونه اطمینان حاصل کند. پس
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 
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ها در پژوهش« مشکالت و نواقص»و « هاخطاها و تورش»ها احتمال وجود آوری دادهگیرد. در جمع موردتوجه قرار
بات گیری، بررسی مناسها، 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 « آنها، تفسیر و موارد مشابه ها، 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 منظور با مصاحبه یا پرسشنامه از چند داور یا ارزشیاب مطلع نظرخواهی می
 (. 7983شود )قاضی طباطبایی و ودادهیر، پژوهش محاسبه می« کیفیت و روایی»ها آن آرای

 
 ها در فراتحلیل. مالحظات تحلیل یافته07-6

ود. شطورکلی همه موضوعات درباره پژوهش موردبررسی محاسبه میبرای 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، « کتاستاتس دایر»افزارهای کامپیوتری ازجمله ها با استفاده از انواع نرماین محاسبه

ها شوند تا بتوان آنبا مقیاس کمّی مشترکی ساماندهی می« اندازه اثر»وسیله شده بهآوریهای جمعبا این گام داده     
 موردتوجه قرار دارد.  8-71را مقایسه یا ترکیب کرد. برای این منظور دو مدل آماری به شرح جدول 

 هادل آماری برای تعیین اندازه اثر و مقیاس مشترک داده. دو م3-07جدول    
 توضیح انواع ردیف

 در شرایط ثابت بودن نتایج بین مطالعات در هر مورد خاص   اثرات ثابت  7
 در شرایط تغییرپذیر بودن نتایج بین مطالعات در هر مورد خاص   اثرات تصادفی 2

« های موردبررسیهای آماری نمونهنتایج و یافته»و یکدست شدن باعث خالصه « شاخص اندازه اثر»درواقع      
 3-21کند. در جدول ها را فراهم میشوند. این امر برای پژوهشگر امکان مقایسه و ترکیب نتایج آماری پژوهشمی

عنوان هب زبان انگلیسی»در دو دسته « آموزش راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی»های مطالعات مربوط به نمونه یافته
دو راهبرد با « اندازه اثر»است. در این جدول « g»به روش « اندازه اثر»بر اساس محاسبه « زبان خارجی»و « زبان دوم

شود، بر اساس مدل اثر ثابت و مدل اثرات تصادفی، در مطالعات طور که دیده میشوند. همانیکدیگر مقایسه می
 78/7و  31/1انگلیسی نقش زبان خارجی دارد، اندازه اثربخشی به ترتیب آموزش راهبردهای یادگیری که در آن زبان 

                                                           

 در مطالعه« انحراف از واقعیت»است  که منجر به تخمین نادرست پیامد یا « تحلیل طراحی، اجرا و»هر نوع خطای سیستماتیک در  Bias. تورش یا 7
 کننده اعتبار درونی مطالعه است. از عوامل تعیین« تورش»کند. برداری شده متفاوت میشود. این خطا جمعیت هدف را از جامعه نمونه
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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  54/1های اثر ثابت و اثرات تصادفی به ترتیب دارد تحت مدل

  ها برای فراتحلیلهای پژوهش. یک نمونه تنظیم یافته9-07جدول 

 
ها و بررسی روابط در انواع خصوصیات با استفاده از انواع توان به ترکیب یافتهمی« های اثراندازه»پس از شناسایی      

رد. هر یک اشاره ک 71-71توان به مواردی به شرح جدول های آماری میهای آماری پرداخت. ازجمله این روشروش
توان روش مناسب را برگزید. ها دارای مزایا و معایب خاص خود هستند که با توجه به شرایط پژوهش میاز این روش

 (.    7983از انعطاف و کاربرد بیشتری برخوردار است )قاضی طباطبائی،  Zبرای نمونه روش تجمیع مقدار 

 از تعیین اندازه اثر در فراتحلیل استفاده پس های آماری قابل. انواع روش01-07جدول 

اما  های آماری به عهده پژوهشگر استهرچند تفسیر یافتهها است. گام 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 

وش، راین معیارها تنها درصورت فقدان دانش کافی برای انجام قضاوت آگاهانه باید مورداستفاده قرار گیرند. در این 
نسبی است  ای ومفهومی مقایسه« اندازه اثر»شود. بنابراین، تفسیر عنوان هدف در نظر گرفته میاستاندارد به« اندازه اثر»

 توضیح انواع آزمون ردیف
 بودن محاسباتدلیل ضعیفهای کم بهمناسب تعداد پژوهش ترکیبی فیشر 7
 های کم و تعداد پژوهش (p)مناسب برای سطح معناداری  احتماالت جمع 2
 اً باالتر  های با درجات آزادی نسبتو 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 بهبا محاسبه متوسط مقادیر سطح معناداری و تعداد پژوهش pمیانگین  6
 هااریانس و افزایش توان آزمون با باالرفتن تعداد پژوهشبدون نیاز به فرض برابری و 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»های غیرپارامتری آزمون
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
 ومعلولی )روشی حساس به تعداد نمونه(های ترکیبی برای شناسایی روابط علتاستفاده از روش روش بیزین 71
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ه مواردی توان بمی« های اثراندازه»برای تفسیر « ایاستانداردهای مقایسه»که مبتنی بر زمینه مطالعه خواهد بود. ازجمله 
 کرد.  اشاره 77-71به شرح جدول 

 های اثر در روش فراتحلیلای برای تفسیر اندازه. انواع استانداردهای مقایسه00-07جدول 
 انواع ردیف

 وسفیدومرد یا سیاههای مربوطه ازجمله زنشکاف بین گروه 7
 سالهشاخص رشد ازجمله رشد یک 2
 های اثر مرتبطای از اندازهمجموعه 9
 یر طبیعی جمعیت، مانند دامنه میان چارکیمقایسه اندازه اثر ناحیه تغی 4

گی به صورت بزرگ یا کوچک بستبه« اندازه اثر»بدین معنا است که تفسیر « اندازه اثر»سازی برای تفسیر زمینه     
ه انداز»ومیر، بسیار زیاد است؛ اما در مورد متغیری مانند مرگ« اندازه اثر بسیار کوچک»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 سؤال یک رئیس درک این موضوع به مثال ابتدای فصل و
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، بیانمشخصی امکان پاسخ منجر به تصمیم صحیح را فراهم کند. به
به « اندازه اثر»برداری باشد. انحراف استاندارد باید با توجه به ابهامات نمونه« اندازه اثر»پیدا کند. عالوه بر این، تفسیر 

ری کاربرد  بیشت« های اطمینانبازه»حال، کند. بااینپژوهشگر در درک بهتر ماهیت و چگونگی عدم قطعیت کمک می
ی را اندازه اثر واقعای از مقادیر ضمنی دارند که دستیابی بهها دامنهدارند؛ زیرا این بازه« استاندارد انحراف»نسبت به 
وند و تحلیل طورکلی محاسبه شبه« های اثر موردیاندازه»باید « اندازه اثر کلی»کنند. به همین نحو برای تفسیر بیشتر می

 (. 7932د )الهی شیروان، قنسولی و حسینی فاطمی، کلی باید با استفاده از مبانی نظری مناسب باش
 

 . مالحظات ارزیابی کیفیت پژوهش فراتحلیل07-7
 (.  7983اشاره کرد )قاضی طباطبایی و ودادهیر،  72-71توان به مواردی به شرح جدول برای روایی پژوهش می

 . مواردی برای تعیین روایی پژوهش فراتحلیل02-07جدول 
 موارد ردیف

 ینان از مستقل بودن و عدم سوگیری پژوهشگر در پژوهشاطم 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 ندازهو برآوردهای ا (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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 . نمونه مقاالت علمی در روش فراتحلیل07-03
 دهد. یل را نشان میهایی از مقاالت علمی با روش پژوهش فراتحلنمونه 79-71جدول 

 های علمی روش پژوهش فراتحلیلمقاله . نمونه07-07جدول 
 مقاله  ردیف

 سازمانی تعهد بر کارکنان کاری خاطرتعلق تأثیر هایپژوهش فراتحلیل 7
https://jomc.ut.ac.ir/article_76765.html  

 فراتحلیل رویکرد: الکترونیک بانکداری فناوری پذیرش بر مؤثر املعو 2
fa.html-46917-19-https://mri.modares.ac.ir/article  

 ریسک مدیریت و تأمین زنجیره پایداری مسائل فراتحلیل تبیین 9
http://bar.yazd.ac.ir/article_1948.html  

 ایران در کار از ناشی عضالنی ن اسکلتی اختالالت شیوع فراتحلیل 4
ationj.uswr.ac.ir/browse.php?a_id=2531&sid=1&slc_lang=fa&html=1https://rehabilit  

5 The Effect of Self-Regulated Learning Strategies on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study 
 g.tr/en/pub/ejer/issue/42462/511430https://dergipark.or 
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 18 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  یافتهآشنایی با مالحظات تحلیل 
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 مقدمه

د های کیفی است که کاربرتحلیل مضمون یا تماتیک، روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده
نوع های پراکنده و متهای متنی است و دادهای دارد. این مسیر اجرای پژوهش کیفی فرایندی برای تحلیل دادهگسترده

این فصل به معرفی روش تحلیل تماتیک و چگونگی اجرای آن پرداخته کند. در های غنی و تفصیلی تبدیل میرا به داده
 خواهد شد. 

 
 . مفهوم تحلیل تماتیک 03-0

های کیفی موجود در داده« شناخت، تحلیل و تعیین الگوها»، روشی برای TA»7تحلیل مضمون یا تحلیل تماتیک یا »
؛ گست 7932اشاره کرد )محمدپور،  7-78رح جدول توان به مواردی به شهای این روش میترین ویژگیاست. از مهم

 (.2116، 2؛ کالرک و براون2172کویین، و مک
 های روش تحلیل مضمون یا تحلیل تماتیکترین ویژگی. مهم0-03جدول 

 هاویژگی ردیف
 های کیفی استفاده در اکثر روشروشی رایج، منعطف، قابل یادگیری سریع و دارای فرایندی پایه و قابل 7
 ها و درک مناسب از اطالعات ظاهراً نامرتبط های 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
 شده با تأکید بر معنای ظاهری و پنهانی تمآوریهای جمعدادهاز درون « 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؟ها با حمایت تمچه الگویی در داده»و « گویند؟ها چه میهداد»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
 اهها 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، 9شود )چارمَزباشد به پدیدارشناسی نزدیک می دهندهپاسخب ذهنی های مبتنی بر تجارآوری دادهجمع
(. در اغلب موارد تحلیل تماتیک از هر دو رویکرد استفاده 2172کویین، ؛ گست و مک2116؛ براون و کالرک، 2712

 کند. می

                                                           
1. Thematic Analysis  
2. Victoria Clarke & Virginia Braun 
3. Charmaz 
4.  Gust 
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معرفی کرد  2-78ی به شرح جدول توان از ابعاد مختلفترین مفهوم کلیدی در این روش را میاصلی 7«تم یا مضمون»
 (.2712)گست، 

 . مفهوم تم یا مضمون 2-03جدول 
 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 رفتنظر به اهمیت تحلیل یافته   
ترین خروجی گیرد. مهمهای اصلی صورت میشده موردبازنگری و کدگذاری تا رسیدن به تمآوریهای جمعها، دادهتم

شده آوریهای جمعهستند. همه داده« هاتم»یعنی  است.« های اصلیها یا مضمونتم»ها شناسایی تحلیل داده در مرحله
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»یک  تواندمی« احساس خطا از امنیت»تواند یک کد و می« امنیت»

بندی کرد دسته 9-78توان از ابعاد مختلف به شرح جدول را می« هاتم(. »2113، 2مربوط به این کد باشد )سالدانا
 (. 55: 7935)خنیفر و مسلمی، 

 . انواع تم یا مضمون7-03جدول 
 توضیح انواع تم ردیف

 کنندهدهنده روابط، ب( تفسیری یا تفسیرکننده، ج( توصیفی یا توصیفا نشانای یالف( رابطه ماهیتی 7
 شده در گزارش نهایی الف( اولیه یا شناخت در مراحل اولیه پژوهش، ب( نهایی یا معرفی زمان شناخت  2
 هها، ب( تثبیت نشدشده یا مشخص بودن جایگاه و ارتباط آن با سایر تمالف( تثبیت تثبیت موقعیت  9
رنده ها، ج( کالن یا دربرگیکننده نکته مهم، ب( یکپارچه کننده یا محور تجمیع سایر تمالف( 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
 مشاهده مستقیم نبودن، ب( مشهود یا قابلیت مشاهده مستقیمالف( پنهان یا قابل متن قابلیت مشاهده در 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 بودنمراتب؛ ب( فرعی یا در سطوح پایینتن در سطوح باالتر سلسلهالف( اصلی یا قرارداش هامراتب تمسلسله 8

 
 . انواع الگوهای اجرای روش تحلیل تماتیک یا تحلیل مضمون03-2

 ای از خطوط راهنما استفادهای از قوانین ثابت و مشخص پایبند نیستند و از مجموعههای کیفی به مجموعهتحلیل
وع مطالعه فردی برای شرراه منحصربهطورکلی هیچهاست. بهذیری بیشتر اینگونه روشپکنند. این امر باعث انعطافمی

                                                           
1. Theme  

2. Saldana  
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در تحلیل تماتیک وجود ندارد و هر پژوهشگری با توجه به ماهیت و سؤاالت پژوهش و تصمیمات و ابزارهایی که 
تحلیل مضمون، مشابه تواند از روش خاص خود در تحلیل مضمون استفاده کند. بعضی از مراحل برد، میکار میبه

ر های دیگهای کیفی است. همچنین این مراحل لزوماً منحصر به روش تحلیل مضمون نیستند و در روشسایر روش
و  میلز»، «استربرگ»، «پاژ»توان به الگوهای ها را یافت. از انواع الگوهای روش تحلیل تماتیک میتوان آننیز می
 4-78به شرح جدول  7«براون و کالرک»و « کویینگست و مک»، «و هاروکز کینگ»، «لوفلند و همکاران»، «هابرمن

 (.7932اشاره کرد )محمدپور، 
 . انواع الگوهای اجرای تحلیل تماتیک یا مضمون   0-03جدول 

 توضیح انواع تحلیل ردیف
 میدانی گرا با کاربرد ویژه در مطالعاتنسخه طبیعت پاژ 7
 «شناسیها و سپس توسعه تحلیل و سنخمدیریت، ساماندهی و ترسیم داده»شامل ای، 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« سازیکدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و یکپارچه»ای ند سه مرحلهفرای 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 تمآشنایی، کدگذاری، جستجو برای تم»ای فرایند شش مرحله ون و کالرکبرا 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« سازییکپارچه»شود. گام پایانی آن یا تأکید می« متن با کدهاکدگذاری توصیفی یا تفسیر »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  .03-7
 مرور کرد.  5-78توان در مراحلی به شرح جدول الگوی کلی فرایند اجرای پژوهش تحلیل تماتیک را می

 

                                                           
1. Braun & Clarke  
2. “Familiarization”, “Coding”, “Searching for Themes”, “Reviewing Themes”, “Definition and Naming 
Themes” and “Writing the Report”  
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 . فرایند اجرای تحلیل تماتیک 1-03جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 ژوهش بر اساس مسئلهشناسایی مسئله، بیان مسئله از ابعاد مختلف و بیان هدف و سؤاالت پ طراحی پژوهش 7
 تناسب(گیری از افراد، رفتارها یا وقایع )بههای موردمطالعه، نمونهتعیین قلمرو پژوهش، جامعه و ویژگی گیرینمونه 2
 ها از منابعآوری دادهآوری اطالعات و جمعو ابزار جمع تعیین نحوه مشارکت پژوهشگر، روش هاآوری دادهجمع 9
ها، ایجاد کدهای اولیه، جستجو و شناخت مضامین، ترسیم شبکه مضامین، تحلیل شبکه مضامین، اشدن با دادهآشن هاتحلیل داده 4

 ادغام و یکپارچه کردن مجدد متن
 ها و مفاهیمگیریوتحلیل، نتیجهها و تجزیهنوشتن یافته گیریونتیجهبحث 5

 
 . طراحی پژوهش03-0

 باشد.  6-78تواند بر مبنای مواردی به شرح جدول تماتیک می مسئله پژوهش برای استفاده از روش تحلیل
 روش تحلیل تماتیک  ها برای پژوهش بهترین مسئله. ازجمله مهم6-03جدول 

 موارد ردیف
 نامشخص و نامعلوم بودن نظر افراد درباره موضوعی خاص 7
 هادر درون داده تر از مضمونی خاص یا گروهی از مضامیننیاز به ارائه تفصیلی و جزئی 2
 بررسی سؤالی خاص و بدون پاسخ مشخص درباره موضوعی خاص  9
 هانامشخص بودن یک موضوع در حوزه عالقه پژوهشگر در درون داده 4
 هاتفاوت معنای مشهود و پنهان در تم 5

ژوهشی با های په پروژهرغم اینکتوانند خیلی کالن، اکتشافی یا محدود و توصیفی باشند. بهسؤاالت پژوهش می     
شوند اما این سؤاالت ممکن است طی اجرای پروژه اصالح شوند )براون و کالرک، سؤاالت پژوهش هدایت می

2116.) 
 

 گیری در روش تحلیل تماتیک. مالحظات نمونه03-1
ی به مالحظات تواندستورالعمل دقیق و مشخصی برای تعداد نمونه کافی در روش تحلیل تماتیک وجود ندارد اما می

 (.   7338؛ بویاتزیس، 2175، 7را موردتوجه قرار داد )فوگارد و پاتز 1-78شرح جدول 
 روش تحلیل تماتیک  گیری در . انواع مالحظات نمونه7-03جدول 

 مالحظات ردیف
 شدههای انجامنمونه در انواع پژوهش 411ای بین شش تا بیش از وجود دامنه 7
 داد نمونه موردنیاز در ابتدای کار و تأکید بیشتر در شناسایی تعداد مناسب در فرایند اجرای پژوهش تأکید کمتر روی تع 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
 شده در مطالعات مشابه  تأکید برخی منابع بر استفاده از تعداد استفاده 5
 ظاهر مرتبط ولی دور از هدف اصلی پژوهش های بهپاالیش و حذف نمونه 6

                                                           
1. Fugard and Potts 
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 8-78شرح جدول و به 2179درمجموع یک الگوی پیشنهادی برای انتخاب نمونه توسط براون و کالرک در سال      
 (. 2118، 7براون و هایفیلد شده است )کالرک،ارائه

 ( برای انتخاب نمونه در پژوهش تحلیل تماتیک2107. الگوی پیشنهادی براون و کالرک )3-03جدول 
های پروژه نوع داده  ردیف

 کوچک
 پروژه متوسط 

 نامهمانند پایان
 پروژه بزرگ 

 مانند رساله دکتری
آوری داده بودن و بیشتر یکی از چند منبع جمعنفر برای  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 
 آوری داده بودننفر برای یکی از چند منبع جمع 51ز بیشتر ا 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 مانندمنابع دست 5

 محتوای رسانه
 نمونه  411تا بیشتر از  9از  نمونه 211تا  7 نمونه 711تا 7

      
 هاآوری داده. مالحظات جمع03-6

توان به مواردی به شرح جدول ها در روش تحلیل مضمون یا تحلیل تماتیک میآوری دادهترین مالحظات جمعاز مهم
 اشاره کرد.  78-3

 روش تحلیل تماتیک  ها در آوری داده. انواع مالحظات جمع9-03جدول 
 مالحظات ردیف

 ا هیا ترکیبی از آن« کدگذاریمصاحبه فردی، مصاحبه گروهی، پرسشنامه کیفی، تکمیل داستان، مشاهده، برگه»انواع ابزار  مانند  7
 « دبرنامه تلویزیونی، مصاحبه، سخنرانی یا یک سن»ها شامل آوری دادهانواع محتوا برای جمع 2
 شده از ابزارهای مختلف به شکل نهایی متن نوشتاریآوریهای جمعسازی دادهسازی و یکدستلزوم پیاده 9
 ها به متن نوشتاری تعیین چارچوب، پروتکل و معیاری مشخص برای تبدیل انواع داده 4

با تکمیل داستانی که  کنندگانهای کیفی است که در آن شرکتآوری دادهتکمیل داستان روشی برای جمع    
کنند )کالرک، براون، فریث طورمعمول توسط پژوهشگر آغازشده است، نظرات خود را درباره یک موضوع بیان میبه

 توجه کنید.  7-78آوری داده به روش تکمیل داستان در شکل (. به یک نمونه از الگوی جمع2173، 2و مولر

                                                           
1. Hayfield  

2.  Hannah Frith and Naomi Moller 
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 ده به روش تکمیل داستانآوری داای از برگه جمع. نمونه0-03شکل 

متون نوشتاری باید مالحظات خاصی را مدنظر ها بهدر تعیین چارچوب، پروتکل یا معیاری مشخص در تبدیل داده     
شونده در این قسمت مصاحبه»توان به نکاتی چون شود میسازی میهای شفاهی پیادهقرار داد. برای نمونه وقتی مصاحبه

حله ای از یک تغییر در سخن باشد. بنابراین در این مرتواند بیانگر نشانهه کرد. این توضیح میاشار« صدایش پایین آمد
ر از معنای تتشخیص، برای درک عمیقها یا گفتگوها به متن نوشتاری قابلتبدیل رویدادهای غیرکالمی در سخنرانی

ای اشاره دارند. دقیقه 5نگارش یک گفتگوی  دقیقه وقت برای 75ها بسیار مهم است. برخی منابع به زمان حدود داده
 شود. ها بررسی میها در سطح مناسبی از جزئیات رونویسی و صحت آندر این مرحله داده

 71-78توان به چند نمونه به شرح جدول ها هنگام مرور محتوا، میآوری دادهازجمله سؤاالت کلیدی برای جمع     
 کنند.ها کمک مینمونه سؤاالت اغلب به کدگذاری و تحلیل دادهدر یک پژوهش خاص اشاره کرد. این 

 ها در پژوهشی خاص آوری داده. نمونه سؤاالتی برای جمع01-03جدول 
 سؤاالت ردیف

 دنبال انجام چه چیزی هستند؟دهند و بهکاری انجام میمردم چه 7
 کنند؟ اهبردهایی استفاده میدهند و از چه ابزار خاص یا ربا چه دقتی این کار را انجام می 2
 کنند و چه برداشتی از روند اجرا دارند؟اعضا درباره این امر چگونه صحبت می 9
 هایی را دارند؟فرضمردم چه پیش 4
 بینم؟ عنوان پژوهشگر میچه چیز خاص و مرتبط با موضوع را به 5

ای از یک کلمه تا مجموعه چندین صفحه توانند دامنهلف میها وجود دارد؛ برای نمونه متون مختدامنه 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
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 ها. مالحظات تحلیل داده03-7  
آوری های الزم پس از جمعبیشتر بر گام 77-78شرح جدول ( به2116ای براون و کالرک )الگوی شش مرحله  

 ها تأکید دارد. داده
 ها در روش تحلیل تماتیک با الگوی براون و کالرک . فرایند تحلیل داده00-03جدول   

 توضیح مراحل ردیف
 منظور آشنایی کامل با محتواها همراه با جستجوی معانی بهها و بازخوانی مکرر آنوری در دادهغوطه هادادهآشنایی با  7
 ها های مرتبط در دادهگذاری بر روی ویژگیمند برای شناسایی و برچسبفرایندی نظام کدگذاری 2
 هاکردن کدهای مختلف در قالب تمتر و مرتب تمرکز 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
 حلیلی و ارائه یک نتیجه واضح و متقاعدکننده های تادغام روایت نوشتن گزارش 6

بار قبل از کدگذاری، ها باید حداقل یکها برای آشنایی کامل با آنآوری دادهپس از جمعها: . آشنایی با داده03-7-0

وطه همراه با دانش عمیق در حوزه مرب« هامرور چندباره داده»ها را با دقت مطالعه کرد. در این مرحله بر کل داده
« اهدادن به مصاحبهگوش»، «خواندن و بازخوانی متون»ها یعنی وری در دادهشده 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. اینها را در قالب یادداشتصورت شناسایی ابعاد جدید، آن مشاهده فراهم شود. در این مسیر باید در

 (.2118کند)کالرک، براون و هایفیلد، در مرحله بعد کمک می« کدگذاری»و « ها و الگوهاشناسایی برخی ایده»گام به 

مرتبط  هایوی ویژگیگذاری بر رمند نسبت به شناسایی و برچسبشکلی نظامدر این مرحله به. کدگذاری: 03-7-2

شود. این مرحله نخستین گام برای فرایند شناسایی الگوهای درون ها و مبتنی بر سؤاالت پژوهش اقدام میدر داده
(. پژوهشگر در مرحله قبل ضمن 2118های مشابه است )کالرک، براون و هایفیلد، ها در گروهها با ساماندهی دادهداده

ای هها را تشخیص دهد. ضمن اینکه یادداشتتواند موضوعات تکراری در دادهحله بهتر میها در این مرآشنایی 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 رفتهشکل چرخشوند. این فرایند بهشروع و طی آن کدها در طول فرایند پژوهش شناسایی می
ها و تا ایجاد حس اطمینان پژوهشگر از انتخاب مناسب کدها ادامه خواهد داشت. در این مرحله از کدها برای در داده

بند، عبارت، کلمه یا دیگر معیارها برای تحلیل »استفاده مانند های فهمیدنی و قابلهای متنی به قسمتتقسیم داده
ه شود؛ تا جائیکد. در مرحله کدگذاری، چارچوب و حدومرز کامالً مشخصی برای کدها تعیین میشواستفاده می« خاص

، «گوهاها و الایده»حین مرور متن و شناسایی طور خالصه پژوهشگر درتغییر و غیرتکراری باشند. بهکدها غیر قابل
 (. 7338یاتزیس، کند )وکدگذاری می 72-78ها را بر اساس محورهای معرفی شده در جدول آن
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 ها و الگوهای درون متن    . انواع محورهای کدیابی برای ایده02-03جدول   
 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
 شده   آوریهای جمعپژوهشگر و استنتاج او از داده مبتنی بر تجربه استنتاجی 9

یجاد ها در ذیل عناوین مشخص برای ادر رویکرد استنتاجی، فرایند کدیابی اولیه با کاهش، شکستن و ترکیب داده     
ای هپژوهش»یا « محورنظریه»شود. در رویکردهای و استنتاج درباره معنی کدها انجام می« ای مشخصتم یا طبقه»

فزارهای اتوان، دستی یا با نرمکننده اهداف و سؤاالت باشند. کدگذاری را میهای 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 فیشهای فهرستتوان از یادداشتچنین، میرجسته کرد. همهای موردنظر را بماژیک، داده
 استفاده کرد.  

ود شگرفته از کدها، تالش میهای شکلاین مرحله با تحلیل کدها و با تأکید بر گروهها: . جستجو برای تم03-7-7

ها دهژوهشگر باید به معنایی فراتر از معنای سطحی دامعرفی شوند. یعنی پ« 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

گی ل درباره چگونجزئیات نگاشته شده در مراحل قب»شوند برای این منظور از در متن فراهم می« هاها و تفاوتشباهت
ص قدر این کار ناقشود. هر چهاستفاده می« هاو چرایی ترکیب کدها و ساماندهی در مسیر پاسخ به سؤاالت و ایجاد تم

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 برهای برآمده از دادهرل توسط همکار و اطمینان از مناسب بودن تماعتبار کار، نسبت به امر کنت

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 79-78جدول 

 های قیاسی و استقرایی    ها با روش. تحلیل داده07-03جدول 
 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 های اختصاصفرضها یا کدها و پیشها بر اساس دادهمالف( شناسایی ت 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،  74-78ه شرح جدول متعددی ب

 
                                                           
1. Boyatzis 
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 های قیاسی و استقرایی ها به روشها در تحلیل یافته. مالحظات شناسایی تم00-03جدول 
 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
 ها مهم است اما فراوانی باالتر ضرورتاً به معنای اهمیت بیشتر آن نیست. چندباره پدیده در طول مجموعه دادهفراوانی  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 آنتأکید تم بامعنای روشن، ارائه معانی روشن و سطحی داده 5
 « هافرضها، الگوها و پیشایده»تأکید تم با معنای پنهان، ارائه معانی موجود در زیر چتر  6
 ها سؤال یا حوزه موردبررسی در مجموعه داده ها و تمرکز روینیاز تم با معنای پنهان به تفسیر بیشتر داده 1

انی با بررسی  پشتیبانی شوند. این پشتیب« ادبیات پیشینه»یا « هانظریه»اندازه کافی توسط باید به« های ایجادشدهتم»     
ا تجو بشناسایی خواهد بود. در این مرحله جسقابل« هاانواع تم»و « هاکدها و تم»گیری روابط بین چگونگی شکل

 گیرد. صورت می 75-78های اصلی با مالحظاتی به شرح جدول تحلیل و ترکیب کدها برای شناسایی تم
 های اصلی در فرایند جستجوی مضامین  . مالحظات شناسایی تم01-03جدول 

 مالحظات ردیف
 اساس هر تم سازی یا تحلیل و ترکیب کدها برای ایجاد تم و مرتب کردن کدها بر تأکید بر یکپارچه 7
قرار دادن آن در ستون »و « نوشتن نام هر کد با توضیحی خالصه بر روی کاغذ جداگانه»و « ذهنی شکل، نمودار، جدول، نقشه»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»یدن به نهایت رس 4

توان به مرحله بعد رفت؛ در غیر این صورت و فقدان همخوانی می« نقشه کلی مناسب مضمونی»گیری با شکل     
 ادامه دهد. « بخشنقشه مضمون رضایت»ها، پژوهشگر باید مرحله کدگذاری را تا رسیدن به یک داده

های ایجادشده از ابعادی به شرح جدول تولید تم متوقف و بر روی تمدر این مرحله فرایند ها: . بازنگری تم03-7-0

 گیرد. بررسی صورت می 78-76

 های ایجادشده   . محورهای بررسی و بازنگری تم06-03جدول 
 محورها ردیف

 های کدگذاری شدهتناسب کافی تم با داده 7
 هاتناسب کافی تم با مجموعه کل داده 2
 هاواضح بودن تماطمینان از روشن و  9
 اطمینان از وجود ماهیتی متمایزکننده در هر تم  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 ها و چگونگی ارتباط آن(. با بررسی اعتبار هر یک از تم2118فیلد، قبل تکرار شود )کالرک، براون و های
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-ها و بازتاب تجارب شرکتها باید به نقشه تماتیک بالقوه با انعکاس دقیق و روشن از معناهای موجود در دادهداده

ی است. اگر نقشه بالقوه نقش خود ها امری مهم و حیاتکنندگان رسید. برای این منظور خواندن و بازخوانی مجدد داده
را بر « بازنگری و بازتعریف»توان به مرحله بعد رفت اما اگر این نقشه نتیجه الزم را نداشت باید مراحل را 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 تمیان این مرحله، پژوهشگر دارای ایدهیافت. در پادست

 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 نام03-7-1

 «کننده بودننمایانگر مسیری هدایت»و «  بودن مفهوماطمینان از روشن»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

مورد تأکید قرار  71-78ی آن با اقداماتی به شرح جدول نیز معروف است و اجرا« سازی متنادغام و یکپارچه»به 
 گیرد. می

 ها  گذاری تم. اقدامات کلیدی برای تعریف و نام07-03جدول 
 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 اختصاص نام مختصر و موجز به هر مضمون با ظرفیت القاء موضوعیت پوشش 4

های تحلیلی با ارائه یک نتیجه واضح و متقاعدکننده تأکید این مرحله بر ادغام روایت . نوشتن گزارش:03-7-6     

ها فراهم شود. در از دل آن« نتایج»ها، زمینه استخراج یافته از تمبا ایجاد یک چارچوب سازمان دارد. بنابراین باید
ای هها و مفاهیم پژوهش باید با تأکید بر نظریهگیریها فراهم شود. نتیجهگزارش نهایی باید شواهد مناسبی درباره تم

ر به ارائه هایی که منجها یا مضمونش نهایی با توجه به تمها ارائه شود. نوشتن گزارها 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، شده با استدالل و اسناد شاهد کافی و مناسب است )گست و مکنتیجه حاصل

 

 . ارزیابی کیفیت پژوهش03-9
های کیفی برای آن استفاده کرد. چون این روش منعطف است، پژوهشگر توان از انواع معیارهای ارزیابی پژوهشمی

وان تهای ارزیابی پژوهش تحلیل مضمون میترین روشه دهد. از مهمشکلی شفاف و آشکار ارائشده را بهباید کار انجام
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 7«اعتبار، انتقال، اطمینان و تأیید»توان به ترین این محورها میاشاره کرد. از مهم 78-78به مواردی به شرح جدول 
 اشاره کرد. 

 . انواع روش ارزیابی پژوهش تحلیل تماتیک     03-03جدول   
 توضیح انواع ردیف

 ها از منابع مختلف برای مطالعه پدیده خاص آوری 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 مثلثدهندگان و درخواست اعالم نظر آنارائه نتایج تحلیل به پاسخ قابلیت تأیید 4

 گران خبره و مستقل تحلیل

 
 نمونه مقاالت علمی در روش تحلیل تماتیک. 03-01

 دهد. تیک را نشان میتما هایی از مقاالت علمی با روش پژوهش تحلیلنمونه 73-78جدول 
 تماتیک های علمی روش پژوهش تحلیلمقاله . نمونه09-03جدول 

 مقاله  ردیف
 7414 اندازچشم سند منطقه کشورهای نوآوری و فناوری علم، ارزیابی هایشاخص تماتیک تحلیل 7

sp.ac.ir/article_13819.htmlhttp://rahyaft.nri  
 ایوحرفهفنی هایآموزش توسعه در آموزشی هایمؤلفه و ابعاد تماتیک تحلیل 2

https://karafan.tvu.ac.ir/article_136587.html  

9 Identifying Dimensions of Communication Literacy: Thematic Analysis Approach 
https://literacy.mums.ac.ir/article_15137.html  

 تماتیک تحلیل از استفاده با کیفی مطالعه یک: عالی آموزش سیاستگذاری در یعلمئتیه اعضای نقش فیبازتعر 4
https://jppolicy.ut.ac.ir/article_83368.html  

5 Mobility as a service and sustainable travel behaviour: A thematic analysis study 
 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369847820304654 
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 19 پدیدارشناختی

 هدف کلی: آشنایی با روش پژوهش پدیدارشناختی

 اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم روش پژوهش پدیدارشناختی 
 گیری در پدیدارشناختی آشنایی با مالحظات نمونه 

 آوری داده در پدیدارشناختینایی با مالحظات جمعآش 

 ها در پدیدارشناختی  آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه

ا از طریق هها و تجربه مستقیم آنها توسط انسانروش پژوهش پدیدارشناختی مطالعه چگونگی تشریح اشیاء و پدیده
 حواس است. در این فصل به معرفی مفهومی و چگونگی اجرای این روش کیفی پرداخته خواهد شد. 

 
 . مفهوم روش پژوهش پدیدارشناختی09-0

 «های پدیدار شده از یک پدیده بر اساس تجربه انسانیویژگی»ه شناخت مستقیم ب« شناختیپدیدار»روش پژوهش 
ا توجه ها بشوند. مطالعه و توصیف انواع پدیدههیت تجربه انسان توصیف میماها بر اساس اشاره دارد. درواقع پدیده

« شدهجربهپدیده ت»به توصیف یک  است. این نظام« 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»از زاویه نگاه فرد تجربه کننده در ابعادی چون 

، 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« ها، دردها، خاطرات، موسیقی، ریاضیات و امثال آنج، رفتارهای سازمانی، اندیشهازدوا

خواهد « هنر، دین، فلسفه، علم و امثال آن»ها در هر انسان بر اساس محتوای ذهنی مانند موارد معنادهی به این تجربه
« نندهکتجربه برگرفته از محتوای ذهنی تجربه»ر پدیده را بر اساس تواند رویکرد هر فرد درباره هبود. 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 برای رفع این مسئله بهره می« پدیدارشناختی»ان از روش وجود ندارد، پژوهشگر
بخشند و در ادامه با یکدیگر های خود معنا میها چگونه به تجربهنیاز دارد. یعنی انسان« تمرکز آگاهانه روی تجربه»

به مشارکت انسان برای ایجاد معنا درباره  کنند. در این نوع پژوهش نیزها و آگاهی ایجاد میمعنای مشترکی از تجربه
کند. این رویکرد بر نقش طریق دیگران تجربه می« از»و « با»شود؛ زیرا انسان جهان را های اطرافش توجه میپدیده

ز اده اها تأکید دارد. مبنای منطقی استفها از طریق تجربهشده برای پدیدهها و معنای ایجادتجربه انسان نسبت به پدیده
 مرور کرد.  7-73توان در چهار محور کلیدی به شرح جدول این روش برای حل مسئله را می
 . محورهای منطق استفاده از روش پدیدارشناختی 0-09جدول  

 توضیح محور ردیف
 ها شناخت حاصل از تجربه پدیده آگاهی 7
 هادرک معنای حاصل از تجربه پدیده ادراک 2
 هاحاصل از تشریح، تکرار و تفسیر تجربه ایجاد معنای معناسازی 9
 های مشابه  ها و تجربهتعمیم معانی به پدیده واقعیت 4
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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 « هاد معناسازی برای تجربهفراین»محور پژوهش پدیدار شناختی «. بخشدها معنا میبه آن

کل بلکه به این ش« گیرند؟آموزان این مطلب خاص را یاد میآیا دانش»پژوهشی آن به این شکل نیست که برای نمونه 
تجربه خاص یادگیری برای این »خواهد بفهمد که یعنی پژوهشگر می« ماهیت یا ذات یادگیری چیست؟»است که 

 2-73پاسخ به این نوع سؤاالت بر پایه مبانی اختصاصی این روش به شرح جدول «. ان به چه شکل استآموزدانش
 (.         7932گیرد )محمدپور، صورت می

 . برخی مفاهیم اختصاصی در روش پدیدارشناسی 2-09جدول 
 توضیح مفهوم ردیف

 مفاهیم ایجادکننده درک مشترک از پدیده موردبررسی  ذات 7
 توصیف حاصل از تجسم بصری یا تفسیر برای ایجاد درکی مشترک از پدیده موردبررسی ودشه 2
 دستیابی به آگاهی خالص، اولیه و ناب درباره پدیده موردبررسی  تقلیل 9

برآمده از روش پدیدارشناختی  9-73به شرح جدول « محوریت اراده انسان»شناسی مبتنی بر های روانبرخی نظریه      
 (. 7935د )خنیفر و مسلمی، هستن

 بر اساس روش پدیدارشناختی « اراده انسان»شناسی درباره تجربه های روان. انواع نظریه7-09جدول      
 اراده انسان معطوف به چیست؟ دانشمند ردیف

 اراده معطوف به تجربه لذت فروید 7
 اراده معطوف به تجربه خودآگاهی و خود واقعی یونگ 2
 اده معطوف به تجربه قدرتار آدلر 9
 اراده معطوف به تجربه معنایابی  ویکتور فرانکل 4
 اراده معطوف به تجربه و زندگی در حال پرز 5
 اراده معطوف به تجربه پذیرش بدون قید و شرط خود راجرز 6
 اراده معطوف به تجربه کسب پاداش اسکینر 1
 یاراده معطوف به تجربه تفکر عقالن آلبرت آلیس 8
 اراده معطوف به تجربه انتخاب و کنترل درونی گلیزر 3
 اراده معطوف به تجربه من بالغانه اریک برن 71
 اراده معطوف به تجربه کسب امنیت کارن هورنای 77
 اراده معطوف به تجربه خودشکوفایی مازلو 72

 4-73دول شرح جبه تجربه« تفسیر»یا « توصیف»روش پدیدار شناختی دربردارنده دو رویکرد اجرایی مبتنی بر      
 است.  
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 . انواع رویکردهای اجرایی روش پژوهش پدیدارشناختی 0-09جدول 
 توضیح انواع ردیف

 «فهم پدیده با توجه به ساختار تجربه»الف( توصیفی: تأکید هوسرل به  توصیفی و تفسیری  7
 «ه در انسانگیری معنای پدیدنحوه شکل»بر  ب( تفسیری: تأکید هایدگر

هرمنوتیک و تجربی  2
 )کرسول(

 ها  شناختی تجربهالف( تجربی: تأکید بر توصیف روان
 ها در قالب متن ب( هرمنوتیک: تأکید بر تفسیر و تأویل )شناخت معنای باطن( تجربه

     
 . مراحل اجرای پژوهش پدیدارشناختی09-2 

 (. 7932وجود دارد )محمدپور،  5-73شرح جدول متعددی بهبرای اجرای مراحل پژوهش پدیدارشناختی، الگوهای 
 

 . انواع الگوها از مراحل اجرای پژوهش پدیدارشناختی 1-09جدول 
 مراحل پیشنهاددهنده ردیف

ته استخراج مفاهیم هس»، «کنندهبندی یک قضیه از توصیف هر مشارکتفرمول»، «هاترکیب ذات»، «استخراج ذات» (7331پارسه ) 7
 «ترکیب و ایجاد یک ساختار از تجربه زیسته»و « بندی شدهایای فرمولاز قض

 « ، 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 تخیلیجایی ابعاد پدیده بهتغییر و جابه»، «هایی از پدیده موردبررسیمقایسه و مطالعه نمونه»

 « بندی ذات پدیدهطبقه»، «قیاس و استعاره»، «هاحذف یا نفی جایگزین
معنای هر یک از بندی با توضیح ، فرمول«هاهای مهم از آناستخراج روایت»، «ها از پدیدهبررسی تمام توصیف» (7318کوالیزی ) 5

های ها به روایتارجاع دادن خوشه»، «هاهایی از تمبندی شده در قالب خوشهقراردادن معانی فرمول»، «هاعبارت
دیده توصیف کامل از پ»، «ماندهترکیب نتایج باقی»، «های نامرتبطها یا تمرد کردن داده»، «اولیه برای معتبرسازی

 « های یافتهمعتبرساز»، «هاموردبررسی با آن
ترکیب »، «شناختیهای روانها بر اساس بینشبندی توصیفجداسازی و طبقه»، «ها از پدیدهبررسی تمام توصیف» (7385گیورکی ) 6

 «  هاآن
 نارک»، «هابررسی توافق داوری درباره آن»، «ها از پدیده موردبررسی برای داوریبندی توصیففهرست و گروه» (7384وان کام ) 1

یدن به رس»، «بازنگری و آزمون آن»، «ای و توصیفی از پدیدهنگارش یک درک فرضیه»، «گذاشتن عناصر غیر ذاتی
 «گزینه نهایی

 «نگارش پدیدارشناختی»، «تحلیل موضوعی»، «تجربه شخصی»، «تمرکز روی پدیده» (7331وان مانن ) 8
بررسی نتایج »، «کنندگانمصاحبه با مشارکت»، «های پژوهشگرفرضپیش تعلیق»، «ارائه توصیف شخصی از پدیده» (7337استروبرت ) 3

، «بندی شده از پدیدههای فرمولتوسعه توصیف»، «درک روابط ماهوی و ذاتی»، «هاآشکارسازی ذات»، «مصاحبه
یا فرایند  هها در پروژکاربرد یافته»، «بازنگری ادبیات مرتبط»، «کنندگانمعتبرسازی با مراجعه مجدد به مشارکت»

 « حل مسئله

شود، مراحل متفاوت اما نسبتاً همگرایی در مراحل پیشنهادی وجود دارد؛ طور که در جدول فوق دیده میهمان    
شناسی، مراحل اجرای روش پژوهش پدیدارشناختی در حال برای ایجاد درک مشترک خواننده کتاب از روشبااین

 د شد.   معرفی خواه 6-73الگویی به شرح جدول 
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 . فرایند اجرای پژوهش پدیدارشناختی 6-09جدول 
 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 تدیل آنچه دیده یا شنیدههای افراد موردبررسی به قالب زبان شفاهی و تبتبدیل تجربه هاآوری دادهجمع 9

با تأکید بر مشاهده ناب با تالش برای خنثی کردن تأثیر الگوهای عادتی اندیشه و چگونگی تشریح اشیاء توسط 
 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
      

 گیری در روش پدیدارشناختی. مالحظات نمونه09-7
 بستگی دارد.  1-73پدیدارشناختی به مالحظات متعددی به شرح جدول گیری در روش نمونه

 گیری در روش پدیدارشناختی. مالحظات نمونه7-09جدول 
 مالحظات ردیف

 «مطالعه تجربه دیگران»یا « مطالعه تجربه خود»تعیین  7
 ها با هم های 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
 ر تا رسیدن به اشباع نظری ها از یک نفتعداد کافی نمونه وابسته به ماهیت مطالعه و داده 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 نقطهکن است نمونهنمونه پژوهشگران مم

(. در رویکردی دیگر 7937تر و ابعاد جدیدی نباشد )امامی سیگارودی، دهقان نیری، رهنورد و نوری سعید، روشن
د یا موار« گیری مورد منحرفنمونه»وان از تاستفاده کرد. همچنین می« 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
گر یرا موردتوجه قرار داد. نوع د« 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 7338مکفی ازنظر کرسول ) هایای در باب یک پدیده است. تعداد نمونهعده« مشترک
یری گسازی در نمونهبیشتر شود، پژوهش پدیدارشناسی با نوعی مثلث 71های عمیق است. اگر تعداد نمونه از مصاحبه
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شود تا موضوع موردبررسی از دیدگاه سه گروه متفاوت با تجربه مشترک مطالعه شود. در مواردی به تعداد انجام می
ها، اشباع نظری است شود. اساس اتمام مصاحبهنفر با تجارب موردنظر اشاره می 25تا  5ه برای مصاحبه بین نمون

 (. 7935)خنیفر و مسلمی، 

 

 ها در پدیدارشناسی آوری داده. مالحظات جمع09-0
برای درک « ههای عادت شدذهنیت»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 ری دادهآوو قضاوت قبلی تأکید دارد. برای جمع
ها، پژوهشگر باید ظرفیت مناسب برای آوری مناسب دادهشود. برای جمعکننده مستقیم پدیده موردنظر استفاده می

روه جربیات فرد یا گت دستیابی به»الزم برای « 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: 09-0-0

ها از طریق آوری دادهبرای جمع 8-73شرح جدول اغلب از دو سؤال کلیدی به است. برای این منظور« تجربه پدیده
 شود.  مصاحبه عمیق استفاده می

 ها در پدیدارشناختی آوری داده. دو سؤال کلیدی در مصاحبه برای جمع3-09جدول 
 آوری دادههای کلیدی برای جمعسؤال ردیف

 ای دارید؟در مورد پدیده موردنظر چه تجربه 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 بهاختی میشود. از مالحظات اجرای مصاحبه در روش پدیدار شنمی« متن و ساختار تجربه»برای توصیف 

 اشاره کرد.   3-73به شرح جدول 
 . مالحظات اجرای مصاحبه در روش پدیدارشناختی 9-09جدول 

 مالحظات ردیف
 شونده با معرفی هدف پژوهش، اعالم ضبط صدا و در صورت نیاز محرمانه ماندن هویت اوتوجیه مصاحبه 7
 کننده با سؤاالت کلی اولیه شروع 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 کننده برای مصاحبهایجاد احساس جایگاه و مقام برابر و یکسان با مصاحبه 5
 هادر پرسش« چرایی»جای به« چگونگی»تأکید بر و « موضوع یا پدیده»و « شوندهتجربه مصاحبه»ها روی پرسشتمرکز  6
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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 هدایت نشود. برای نمونه وقتی پاسخگو می« توجیه تجربه»

خگو فقط ها، پاسرود. در این نوع پرسشدنبال یک دلیل منطقی و توجیهی برای کار خود میپاسخگو به« چرا؟»بپرسیم 
 هدهد. در این حالت بهتر است کعنوان 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 

 71-73رداری از انواع مشاهدات به شرح جدول بتوان با یادداشتدر روش مشاهده می. مشاهده مشارکتی: 09-0-2

 شود.  های حاصل از مصاحبه عمیق تحلیل میشده از طریق مشاهده در ارتباط با دادهآوریهای جمعاقدام کرد. داده
 ها آوری دادهبرداری از حاصل از مشاهده برای جمع. انواع یادداشت01-09جدول 

 توضیح انواع یادداشت 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
 بندی از نتایجتحلیل پژوهشگر در آخر هر مصاحبه با توجه به مشاهداتش و جمع تحلیلی 9

       
  ها در پدیدارشناسیتحلیل داده . مالحظات09-1

است. در اپوخه، هر نوع « اپوخه»ها در روش پدیدارشناسی، مفهوم یکی از مفاهیم کلیدی برای تحلیل داده      
اه جدید، باز گشود تا پدیده از یک نظرقبلی درباره پدیده کنار گذاشته می« برداشت، قضاوت، دانستنی و مفروضات»

رد تحلیل قرار گیرد. در اپوخه باید مشاهده را تا جایی ادامه داد که شواهد کافی برای قضاوت داوری موو بدون پیش
فراهم شود. به همین دلیل، اپوخه یک فرایند تحلیل دائمی در طول پژوهش « ترینواقعی یا واقعی»درباره تشخیص 

ها را رضفحلیلی، پژوهشگر جهان و پیشاست. دومین گام بعد از اپوخه، تقلیل پدیدارشناختی است. در این فرایند ت
های خارجی شناسایی کند. در ها و دستکاریها را در شکل ناب و آلوده نشده با مداخلهگذارد تا دادهمی« پرانتز»در 

عنوان یک سند و متن از ابعاد شود؛ تا بتوان آن را بهاین حالت، پدیده از جهانی که در آن رخ داده، برداشته و جدا می
رح هایی به شناصر و ساختارهای ماهوی آن آشکار، تعریف و تحلیل کرد. برای تحلیل در مراحل پرانتزگذاری، گامع

 (. 7383شود )دنزین، پیشنهاد می 77-73جدول 
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 های انجام تحلیل در مرحله پرانتز گذاری . گام00-09جدول 
 مراحل ردیف

 ده به پدیده موردبررسی در درون تجربه شخصی یا داستانکننها و جمالت کلیدی اشارهشناسایی عبارت 7
 تفسیر معنای عبارات به شکل یک خواننده آگاه 2
 شناسایی انواع تفسیر سوژه حاصل از این عبارات 9
 های ذاتی و تکراری پدیده موردبررسیبررسی معانی ایجادشده نسبت به آشکارسازی ویژگی 4
 شدههای ذاتی و تکراری شناساییتعریف از پدیده موردبررسی برحسب ویژگی ارائه یک عبارت قابل آزمون یا 5

ها دچار اختالل نشده و نحوی انجام شود که کلیت و یکپارچگی دادههای پدیدارشناسانه باید بهتحلیل داده       
تکه هها یا تکزیه دادهصورت یک کل و در ارتباط با محیط پژوهش موردبررسی قرار گیرد. در این روش باید از تجبه

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»، «کراسول»روش 
 است. 72-73( به شرح جدول 7338ها در روش پدیدارشناسی ازنظر کراسول )تحلیل و بازنمایی داده     

 ها در روش پدیدارشناسی از دید کراسول . تحلیل داده02-09جدول 
 توضیح روش ردیف

 ها خالی برای داده دهی یک پوشهایجاد و سازمان 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»اساس یک توصیف متنی بر  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  79-73جدول گام به شرح شامل هفت« کالیزی»روش      
 (.   7937واقعی است )امامی سیگارودی، دهقان نیری، رهنورد و نوری سعید،  تجربیات در زندگی

 «کالیزی»وتحلیل . مراحل تجزیه07-09جدول 
 مراحل ردیف

 اری میدانیبردمرور موارد حاصل از هر مصاحبه و اقدامات ضبط و یادداشت 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 کلیجاد دستهپیوند نتایج برای توصیف جامع از پدیده موردبررسی و ای 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
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 شود. روش تحلیل اسمیت معرفی می 74-73در جدول       
 « اسمیت»وتحلیل . مراحل تجزیه00-09جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 هاها برای درک دقیق آنخواندن و مطالعه چندباره داده مواجهه اولیه 7
ر کنندگان دگیری تجربه شرکتکننده نحوه شکلهای مهم، جمالت و عبارات فراهمبرجسته نمودن گزاره هاشناسایی مقوله 2

 سازی(خصوص پدیده )افقی
 ها برای نگارش توصیفی از تجاربهای معنادار، مهم و تمهشناسایی و استفاده از گزار 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
 هااعمال نظم و ساختار به خوشهترکیب نتایج و ارائه توصیف جامع با  توصیف 6

ها و وصف را به مطالب ضروری محدود شود، داستانهای روایی از تجربه شروع میپژوهش پدیدارشناختی با داده     
جاد پردازد. هدف نهایی پژوهشگر، ایکاررفته 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« یده خاصپد»فهم بهتر از 
واضح،  دقت وپدیدارشناسی، توصیف ماهیت یا ساختار عمومی مهم یک تجربه است. این گزارش باید تا حد ممکن به

های پدیدارشناسی در ادامه یل دادهکنندگان را منعکس سازد. مراحل مهم در تحلشده 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 داده09-1-0

 د.  کناقدام می 75-73به شرح جدول  7«رویکرد امیک، استقالل متن و پرانتزگذاری»بر اساس سه معیار نظری 
 ها هنگام مکتوب کردن . معیارها برای تفسیر داده01-09جدول 

 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 آنات و تجربیات اثرگذار پژوهشگر در تحلیل دادهکنار گذاشتن تعصب پرانتزگذاری  9

 های آزادی برای پیشنهاد کدگذاری داشت.  توان یادداشتسازی محتوای صوتی به نوشتاری میدر هنگام پیاده     

ای هاری، عبارات و گزارهها نسبت به پدیده و مرور متن نوشتبر اساس ادراک حاصل از تجربه. کدگذاری باز: 09-1-2

 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: 09-1-7

های ایجادشده با تحلیل و شوند. در ادامه تمبندی میصی دستهمشخ« هایها یا مضمونتم»پنهان جمالت مهم در 
های شوند. دستهدهی میهای اصلی سازمانبررسی و در زیرمجموعه مقوله« باهم هاروابط آن»و « فهرست»دهی سامان

                                                           
1. Emic, Autonomy of the Text and Bracketing  
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های در حال تم»و « متن اولیه»درک باشد. برای این منظور پژوهشگر باید بین ایجادشده 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 شامل تم شود. این جدول باید فقطاشاره می

ها در یک پژوهش نمونه با عنوان نتایج تحلیل یافته 6-27ها نیز حذف شوند. در جدول ممکن است برخی از تم
ین پژوهش تعداد ده نفر نمونه معرفی شده است. در ا« پدیدارشناسی درباره ایجاد تعادل بین مطالعه و کار در گروه...»

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 این کدها در هشت تم گروه تحلیل مشخص شد و در ادامه
 صورت متنی توصیف شدند. برایترکیب و به« مسئولیت، توانمندسازی، هماهنگی و شناخت»قالب چهار مقوله عمده 

 توصیف شد.  76-73های اصلی و فرعی به شکل جدول به تم« مسئولیت»این منظور مقوله 

 های اصلی و فرعی . نمونه خالصه توصیف مقوله مسئولیت با تم06-09جدول 
 کنندهکد شرکت 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 آموزشبینیپیش استفاده از ساعات مسئولیت در آموزش
 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: 09-1-0   

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 نکننده باید قابلیت ایجاد ادراکی روششوند. این متن توصیفمشخص توصیف می

« رسیآشکارسازی ماهیت پدیده موردبر»و « سازی توصیفات متنی و ساختاری قبلیادغام و یکپارچه»برای این منظور با 
اقعی از برای درک و« 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 
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ها ا و مقولههتوان به شناسایی کدها، تمفته میگهای پیشداری دارند. در این نوع با توجه به گاموابستگی 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 دگان را بهبرند، فروشنهایی دارند و از فرایند خرید آن لذت میزمانی 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

را  که اطالعات الزم شوندهای اطالعاتی در نظر گرفته میعنوان 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
رایند ر فکننده دعنوان عامل اجبار مشتری به خرید و مداخلهها 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

 
 گیری. مالحظات بحث و نتیجه09-6

گیری یجهبندی و نتشده است. بدین نحو که پژوهشگر با بحث به جمعگیری از توصیف ارائهنی ارائه نتیجهگام پایا
 کند.خواهد پرداخت و پیشنهادهای خود را در ادامه مطرح می« تجربه»بر اساس « عبارات معرف پدیده»نهایی از 

  

 . ارزیابی کیفیت پژوهش09-7 
رای اطمینان است. ب« ضعف در بیان نتیجه ناظر بر تجربه»و « داستانی و شخصیتوصیف »تهدید این روش گرایش به  

« شدهکنندگان را درباره توصیف انجامنظر مشارکت»توان در پایان کار ها میها و اعتباربخشی به آناز صحت تحلیل داده
(. هرچند روایی در 7984کند )فتحی، جویا شد. نظرات به تجدیدنظر روی محتوا یا تعدیل احتمالی آن کمک می

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.  « شدهبودن تم ارائه استفاده و معنادارمناسب، قابل
 

 پدیدارشناختینمونه مقاالت علمی در روش . 09-3
 دهد. را نشان می پدیدارشناختیهایی از مقاالت علمی با روش پژوهش نمونه 71-73جدول 
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 پدیدارشناختیهای علمی روش پژوهش مقاله . نمونه07-09جدول 
 مقاله  ردیف

 پدیدارشناختی مطالعه یک: مزمن کمردرد به مبتال بیماران یهاچالش و زیسته تجارب 7
http://ijnr.ir/browse.php?a_id=2284&sid=1&slc_lang=fa  

 مشتری ارزش ضدّ پدیدارشناختی مطالعه 2
https://ijms.ut.ac.ir/article_74769_fa.html?lang=en  

اینگاردن رومن پدیدارشناختی شناسیزیبایی در آن اجرای و موسیقی اثر 9  

https://artstudiessj.ut.ac.ir/article_82099.html  
 پدیدارشناختی مطالعه یک: زندگی یهاچالش با رویارویی در آور تاب یهاخانواده مکالمات بررسی 4

fa.html-1275-1-http://jhpm.ir/article  

 پدیدارشناختی مطالعه یک: بازنشستگی با سازش هایراهبرد 5
http://jcp.samt.ac.ir/article_94140.html  
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 تئوری هدف کلی: آشنایی با فرایند اجرای پژوهش گراندد 

 اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم روش پژوهش گراندد تئوری و انواع آن 
 گیری در گراندد تئوریآشنایی با مالحظات نمونه 

 ها در گراندد تئوری آوری دادهآشنایی با مالحظات جمع 

 ها در گراندد تئوریآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 

 گراندد تئوری  های تعیین اعتبار نتایج درآشنایی با روش 
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 مقدمه

ها با ابزارهای مختلفی است که امروز توجه زیادی را از آوری دادهتئوری یک روش کیفی و مبتنی بر جمع گراندد
وی خود جلب کرده است. در این فصل فرایند اجرا پژوهش به روش گراندد تئوری موردبحث سسوی پژوهشگران به

 گیرد. قرار می
 

  0. مفهوم روش پژوهش گراندد تئوری21-0
ظریه داده ای، نظریه مبنایی، ننظریه بنیادی، نظریه زمینه»های مختلفی چون در منابع فارسی واژه گراندد تئوری به شکل

« ظریهکِشی نسازی بنیادی، رویش نظریه، نظریه برخاسته از داده و دُردیدازی داده بنیاد، نظریه مفهومپرمحور، 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 جای شروع با اتکا بر نظریهها بهبرخالف دیگر پژوهش روش گراندد تئوری      

بر آن تأکید دارد که هر نظریه و  Groundedواژه (. 7934)شرفی و عباسپور، کند توسط پژوهشگر اتکا می« فرضیه
امی، فرد و امن نهاده شده است )داناییبنیا« های واقعیای مستند از دادهزمینه»شده با این روش، بر اساس تدوین گزاره
تجارب زندگی روزمره، مراودات، مستندات، ادبیات و »به کمک استدالل استقرایی از « نظریه»نوع این (. 7986

آوری اطالعاتی عمیق در تواند منبعی ارزشمند برای جمعاین روش می  (.2117، 2شود )مایاناستخراج می« مشاهدات
(. این روش کیفی مانند 7331، 9هی پژوهش در مرحله کمّی باشد )اشتراوس و کوربیندمرحله کیفی و جهت

بزرگ  دهنده وسیع، تصویریهای متعدد است. ابتدا با عدسی واید یا پوششوسیله دوربینی با عدسیبرداری بهعکس
چشمی »ود. در این روش شتر 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 « تراوساش»ایجاد شد. « گلیزر و اشتراوس»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 شانن 7-72معرفی شد.  شکل 

 شده است. ها اشارهبه آن 7-21های ابتدایی جدول تغییر محوری در این روش است که در ردیف
                                                           
1. Grounded Theory  
2.  Mayan 
3.  Strauss and Corbin 



  

 

 

 بنیادروش پژوهش گراندد تئوری یا داده 010

 
 . سیر تاریخی تغییرات محوری گراندد تئوری 0-21شکل 

مند یا نظام»رویکرد  7331در سال « اشتراوس به همراه کوربین» ، «گلیزر و اشتراوس»پس از جدایی مسیر      
را برای گراندد تئوری « ظاهر شونده»رویکرد  7335در گراندد تئوری را معرفی کردند. گلیزر هم در سال « سیستماتیک

زمن و ، شات«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.      7-21از نوع بیشتری به شرح جدول 
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 . انواع الگوهای اجرایی روش گراندد تئوری0-21جدول 
 استعاره توضیح معرف رویکرد  مؤسس ردیف

 قابله شناسایی یک مفهوم اساسی و پایه بدون شناخت دقیق  GT ظاهر شونده گلیزر 7
اشتراوس و  2

 کوربین
 گرریخته ای از رویدادها و پیامدها در زمان مواجهه با زنجیره SCGT مندپارادایمی و نظام

 مفسر در شرایط تفسیر از معنای موجود CGT گراساخت چارمز 9
و تحلیل از موقعیت برای موضوع موردمطالعه  ارائه نقشه SAGT حلیل موقعیتت 7ادل کالرک 4

 مانند نقشه موقعیت
 افشاگر

 رقصنده های قابل ربط برای ایجاد معنای کلی ارائه مدخل  تحلیل ابعاد 2لئونارد شاتزمن 5
 و  روی باسکر 6

 9الیور
 CGT انتقادیرئالیسم 

 
ان، قعیت با اثر زبوا توصیفایجاد چارچوب فلسفی برای 
 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 

 - ی و کشف نظریه کمّی برای تحلیل کیف استفاده از داده

گولدکوهل و  3
 5کرانهولم

 - های مشخصی از روش استقرایی و قیاسیترکیب با جنبه MGT چندگانه

  تأکید بر آگاهی از ادبیات پژوهش برای توسعه دیدگاه  IGT آگاه نورنبرگ 71
 - های بانوان در موضوع پژوهش تأکید بر چالش FGT فمینیستی  6ووست 77

 - رسیدن به نظریه از تحلیل تصاویر  VGT دیداری 1یتوماس کونک 72
حسین خنیفر  79

(7935) 
 هایتئوری تجمیع

 نوظهور
استخراج  و شوندهمصاحبه هر کامل برای اجرای فرایند -

 رسیدن به یک نظریه جامع ترکیبی نظریه و سپسپیش
- 

تراوس مند اشیابد. در روش نظامک فرایند تکوین میای در یها، نظریهدر روش ظاهرشونده یا کالسیک گلیزر با داده     
ظریه گرایانه چارمز، نگیرد. در روش ساختو کوربین، نظریه در قالب یک مدل پارادایمی از پیش تعیین شده شکل می

شود. در روش موقعیتی ها ساخته میها از محیط خود پژوهشگر و تفسیر معنای موجود آنآوری دادهبر اساس جمع
عناصر انسانی یا غیرانسانی اثرگذار اطراف »و « موقعیت سوژه موردمطالعه»به ک، نظریه بر اساس توجه دائمی کالر

گیرد. در روش تحلیل ابعاد شاتزمن، نظریه با توجه ابعاد مختلف اثرگذار در پدیده اصلی ساخته شکل می« سوژه
بسیار از بدو پیدایش تاکنون است و احتمال های کیفی با تحوالت روش گراندد تئوری از معدود روششود. می

ها با این اغلب پژوهش باوجودآنکهتحوالت بیشتر آن در آینده و معرفی رویکردهای جدیدتر هم وجود دارد. 
ری اند اما رویکردهای دیگبه ساخت نظریه پرداخته« گلیزری و اشتراوسی»ویژه دو رویکرد گانه و بهرویکردهای پنج

                                                           
1. Clark 
2.  Schatzman 
3. Roy Bhaskar & Oliver 
4. Alvesson & Skoldberg 
5. Goldkuhl & Cronholm  
6. Wuest 
7. Konecki 



  

 

 

 بنیادروش پژوهش گراندد تئوری یا داده 012

طور خالصه به برخی از این رویکردها اشاره اند. در ادامه بهیه به روش گراندد تئوری مطرح شدهنیز در ساخت نظر
 شود. می

« س و کوربیناشتراو»در رویکرد « رئالیست انتقادی»تأکید بر ساخت نظریه با کاربرد . رویکرد انتقادی الیور: 21-0-0

« دهاعنوان حوزه رخدامکانیزم واقعه به»، «عنوان حوزه ساختاربه واقعیت»گانه های اجتماعی از ابعاد سهواقعیتو تحلیل 
 (. 57: 7331، 1یونگ؛ 2177دارد )الیور، « عنوان حوزه ادراکات و تجربیاتتجربه به»و 

بر ساخت نظریه با توجه به انعکاس نگرش پژوهشگر در جریان . رویکرد انعکاسی الوسون و اسکالبرگ: 21-0-2

 داخلت»ای چون تأکید دارد. این انعکاس نگرش در سطوح چهارگانه« گیریتحلیل، تفسیر و نتیجه ها،آوری 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 قدرت و بازتولید انتقادی ایدئولوژی، تفسیر»، «پایه مفاهیم
(. 2113گیرد )الوسون و اسکالبرگ، صورت می« متن هایپیام ایسلیقه انتخاب قدرت، ادعای متن، تصاحب ازجمله

تواند در انتخاب روش پژوهش، طوری عمل کند که به نتایج موردنظر خود برسد. او تعبیر دیگر پژوهشگر میبه
د در توانهایش در مصاحبه با افراد جامعه انعکاس یابد. او همچنین میرا طوری انتخاب کند که نگرش تواند جامعهمی

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 بهمیهای او در پژوهش است.  تمام این فرآیند حاصل انعکاس اندیشه

 ها یا نتایج آن اثر بگذارد. عمد روی دادهاینکه پژوهشگر بخواهد، به

اسناس این رویکرد در مراحل مشنخصی از فرایند بر . رویکرد نظریه چندگانه گولدکوهل و کرانهولم: 21-0-7

ای ههنا با مقایسنه و مقابلنه یافتهداده بخشی و رفنع پریشنانیالهامهای موجود برای توان از نظریهساخت نظریه، می
 (.7931؛ پوینا و طباطبائنی، 2171هنا استفاده کرد )گولدکوهل و کرانهولم، تجربنی و انتزاعنات بنا سنایر نظریه

ان و شنیدن نانعکاس نگرش زمدرن و شناسی فمینیسم پستتأکید بر معرفت. رویکرد فمینیستی ووست: 21-0-0

عنوان یک واقعیت اجتماعی دارد. به نظر او گراندد تئوری صدای زنان تحت تبعیض جنسیتی و رفتارهای ناعادالنه به
فمینیستی یک روش پژوهش نیست، بلکه رویکردی قابل اضافه شدن بر دیگر رویکردهای معرفی شده است )ووست، 

مایز شناختی متاسان این رویکرد را بیشتر از آنکه یک نسخه روش(. برخی کارشن2176و همکاران،  2الدین؛ محی7335
 (. 7935دانند )فراستخواه، بدانند، آن را بازتاب تأکید بر رویکرد انسانی و اجتماعی خاص می

                                                           
1. Yeung 
2. Muhaiyuddin 



 

 

 010 مرجع پژوهش

عنوان مدلی به 1«مدل تصویربرداری چندتایی»و «  های بصریداده»تأکید بر . رویکرد نظریه بصری کونکی: 21-0-1

 خلق برای تالش»ها در ساخت نظریه دارد. مدل تصویربرداری چندتایی بر محورهایی چون یل این دادهبرای تحل
 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 یشنما بصری ابعاد و تصویر یک پذیرش»، «آن سبک ساختار و آن محتوای بصری،
 وشتنن و باز کدگذاری مانند رونویسی، بصری فرآیندهای در هاداده بندیدسته برای بصری اطالعات تحلیل روش»

 اشاره دارد. « یادداشت

 های نظری موجود تأکید داردبه تولید نظریه از ادبیات پژوهش و چارچوب. رویکرد نظریه مطلع تورنبرگ: 21-0-6

ای ه. گراندد تئوری مطلع مانند گراندد تئوری ساختاری، به مزایای استفاده از یافته(7339، 2؛ دی2172رنبرگ، )تو
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:  . رویکرد کمّی21-0-7

د های کمّی نیز استفاده کرد. او معتقتوان از دادهکند که در روش گراندد تئوری میاستقرایی در تولید نظریه، اشاره می
مّی های تحلیل کیفی و کهای کمّی و یا ترکیب روشدهتوان از داای نیز مانند سایر راهبردها میاست که در نظریه زمینه

 استفاده کرد.

 عنوان خبره و ساختشونده بهتأکید بر استقالل اندیشه هر مصاحبه های نوظهور خنیفر:. رویکرد نظریه21-0-3

مامیت تشوندگان دارد. پیش از تولید نظریه نهایی، پیشگیری و ضمن حفظ نظریه از امتزاج نظرات متفاوت مصاحبه
 نظران، در ساختمان نظریه کالن نهاییاندیشه خبرگان، ترکیب نهایی با توجه به موارد تبیین شده هرکدام از صاحب

 (.     7935شود )خنیفر، انجام می
  

 . موارد ممکن برای استفاده از روش گراندد تئوری21-2
 (. 7935فاده کرد )فراستخواه، توان از روش گراندد تئوری استمی 2-21شرح جدول برای مواردی به

 . موارد ممکن برای استفاده از روش گراندد تئوری2-21جدول 
 موارد ردیف

  موردبررسیهای موجود برای مطالعه موضوع یا ضعف نظریه شمولجهانای نبود نظریه 7
 های موجود ای بیشتر یا فقدان کفایت فرضیههای فرضیهنیاز به گزاره 2
 جای نظریه صوری(ای برای اینجا و اکنون )تأکید بر نظریه واقعی بهیهنیاز به نظر 9
 خاص یا ضعف دانش در آن زمینه ایزمینه در جامع پژوهش نبود 4

                                                           
1. Multislice Imagining 

2. Dey 



  

 

 

 بنیادروش پژوهش گراندد تئوری یا داده 015

 منظور ساختهای موجود برای آزمودن است. بنابراین بهفرضیه، حدس هوشمندانه مبتنی بر مشاهدات و نظریه      
مربوطه آشنا باشد. اگر پشتیبانی الزم نظری برای ساخت نظریه وجود نداشته  نظری مبانیفرضیه پژوهشگر باید با 

 تئوری برای ساخت فرضیه استفاده کرد.   توان از روش گرانددباشد، می
ن بتوان با آن بسیاری از امور مرتبط را تبیی کهنحویبهشمول و عام بودن آن است؛ ویژگی مثبت یک نظریه، جهان     

ته این ویژگی در شرایط ناتوانی نظریه در تبیین موضوعات در موقعیت خاص و متفاوت یک چالش است. با کرد.  الب
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»ت خاص با تأکید بر ها برای موقعیگونه نظریهاز روش گراندد تئوری استفاده کرد. این
شمول و پرقدرت هستند واقع نظریات موجود اغلب جهانشمولی است. بهنگری و جهاناست که محدودیت آن کالن

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، دی واقعیرویکر

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 (. در این روش، تمامی محتوا یا داده7931رضوی و فراستخواه،  )اسدی،

 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 تئوری21-7

 است.  9-21مراحل اجرای پژوهش گراندد تئوری به شرح جدول 
 . فرایند اجرای پژوهش گراندد تئوری7-21جدول 

 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
 های کیفی با تأکید بر روش مصاحبه  ی دادهآورجمع 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



 

 

 016 مرجع پژوهش

 مراحل زمانیهمزیادی وابسته به انتخاب الگو یا رویکرد آن است.  مراحل اجرای روش گراندد تئوری تا حد      

است )اشتراوس و  گراندد تئوری هایترین ویژگیمهم از «هاداده مداوم مقایسه و وتحلیلتجزیه» ،«هاداده آوریجمع»
اده پژوهشگر برای (. در گام اول اغلب رویکردها بر منابع مورداستف2116، 7؛ میلز، بونر و فرانسیس7331کوربین، 

است. برای مصاحبه « مصاحبه»ها استفاده از آوری دادهترین منبع جمعشود. در این سطح مهمها اشاره میآوری 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 مرتبطآوری دادهپژوهش باید نسبت به جمع وعموض 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»، «ارمزساختارگرای چ»، «مند اشتراوس و کوربیننظام»، «کالسیک گلیزر»گراندد تئوری یعنی 
شوند. دو رویکرد اصلی به ترتیب متعلق به دو بانی نخست گراندد تئوری یعنی معرفی می« تحلیل ابعاد شاتزمن»و 

 گلیزر و اشتراوس هستند. 
 

 . گراندد تئوری با رویکرد گلیزر )کالسیک( 21-0
ها برود و از ای خاص و دادهظری به سراغ زمینهبر اساس این رویکرد پژوهشگر باید با ذهن سرشار از حساسیت ن

نظریه در رابطه با یک پدیده، در روشی استقرایی پدیدار شود. « اینجا و اکنون»ای برای ها، نظریهتماس خالق او با داده
ستفاده ا« 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»به همین دلیل به رویکرد او شود. می
گیرد. در این رویکرد دو گام اصلی ها صورت میفرض و بر اساس وسعت دید پژوهشگر در تحلیل دادهبدون پیش

بندی کدها و رسیدن به نظریه است. گام نخست سمت گروه ها و رفتن از سطح تجربی بهکدگذاری شامل شکستن داده
مرور  4-21توان در جدول را می« کدگذاری نظری»و گام دوم یا « باز و انتخابی»به دو مرحله « کدگذاری واقعی»یا 

 کرد. 
 . انواع کدگذاری در رویکرد گلیزری  0-21جدول 

                                                           
1. Mills, Bonner & Francis 
2. Erlendson 
3. Neumann 

 توضیح انواع ردیف
 ن ظهور مقوله محوریها تا زماکدگذاری آزاد داده باز 7
 شوند )کدگذاری برای متغیر محوری(ها، در جهت آن کدگذاری میپس از ظهور مقوله محوری، مصاحبه انتخابی 2
 تلفیق  میان مفاهیم، توسط یک الگوی ارتباطی نظری 9
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ی انتخابی بتوان شود و در مرحله کدگذار ها آزادانه کدگذاری تا مقوله محوری مشخصدر کدگذاری باز، داده     
کنندگان، دغدغه دهد چگونه مشارکتکدگذاری بر اساس مقوله محوری را هدایت کرد. مقوله محوری، توضیح می

کنند. از ابتدای اقدام به کدگذاری باز، باید شده از سوی پژوهشگر حل میاصلی خود را در رابطه با مسائل مطرح
ا ههای انتزاعی حاصل از تلفیق مقولهاصلی بود. کدهای نظری، مدلصورت آگاهانه در جستجوی متغیر محوری یا به

ها در جهت یک نظریه هستند. کدهای نظری، چگونگی ارتباط ممکن میان کدهای واقعی برای تلفیق های آنو ویژگی
از و ها مانند کدهای واقعی حاصل از فرآیند کدگذاری بکنند. آنسازی میصورت یک نظریه مفروض را مفهومبه

نابراین کنند. ببافته و متصل میهمتکه شده را مجدداً بههای تکهانتخابی، ظهور یابنده و خودجوش هستند و داستان
کدهای واقعی بدون کدهای نظری، انتزاعاتی تهی خواهند بود. کدهای نظری، قلمرو جامع، تصاویر وسیع و یک دیدگاه 

ها، سطح دهد تا در مکتوب کردن مفاهیم و ارتباط میان آنگر اجازه میدهند. این کدها به پژوهشجدید را ارائه می
 مفهومی را حفظ کند.

ها، قولهدهد؛ اما گلیزر برای تلفیق متراوس، تلفیق مقوالت را با استفاده از یک پارادایم کدگذاری انجام میرویکرد اش    
یق کند. گلیزر برای تلفاشاره می سازیمدلها و قولهپذیری بیشتر برای تلفیق مو امکان« های کدگذاریخانواده»به 

خانواده  78عنوان الگوهایی برای تلفیق معرفی کرد. این خانواده از کدهای نظری را به 78در ابتدا  کدهای واقعی،
 اره بهتواند خانواده دیگر را تقویت یا ایجاد نماید. گلیزر در اشهای زیادی با هم دارند. یک خانواده میهمپوشانی

-آزاد می سازیمدلها، پژوهشگر برای تلفیق کدها و های کدگذاری، بدون تعیین نحوه پیوند واژههریک از خانواده

 شده است. های کدگذاری معرفیچهار نمونه از خانواده 5-21گذارد. در جدول 
 های کدگذاری از دیدگاه گلیزر. برخی خانواده1-21جدول 

های دیگری هم اشاره دارد که هر یک دریچه جدیدی در ذهن پژوهشگر البته گلیزر در مطالعات بعدی  خود، به نمونه  
ارد گلیزر تأکید د درمجموعکند. د یک نظریه فراهم میها در جهت ایجاتری از مقوالت و تلفیق آنبرای دیدگاه وسیع

                                                           
1. Causes, Consequences, Contingencies, Context, Conditions and Covarinces 
2. Forms, Styles and Classes 
3. Stages, Phases, Chains and Progressions 
4. Social norms, Social values and Social belief 

 هایی در متن با پوشش ژهتأکید بر وا 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»های فرهنگی مانند مربوط به پدیده هنگیفر 4
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ها بیرون بیاید اما اشتراوس و کوربین بر یک چارچوب یکسان و طور طبیعی و خالقانه از دل دادهکه نظریه باید به
 (.   7335، 7کنند )روبرچتها تأکید میپارادایمی از پیش تعیین شده برای بیرون کشیدن نظریه از داده

      

 مند(رویکرد اشتراوس و کوربین )نظامتئوری با  . گراندد21-1
« یباز، محوری و انتخاب»مند ها و کدگذاری مرحلهمند تحلیل دادهبر مراحل نظام« اشتراوس و کوربین»مند رویکرد نظام 

شده  مرتب و ( از پیش تعیین 2-21نتیجه در چارچوب یک مدل پارادایمی )شکل  درنهایت کهنحویبهتأکید دارد؛ 
های روشن آن است. کدگذاری باز فرآیندی تحلیلی است که دلیل دستورالعملمحبوبیت این روش بهشود. ارائه 

شوند. کدگذاری محوری فرآیند مرتبط ها کشف میها در دادهها و ابعاد آنها شناسایی و ویژگیوسیله آن مفهومبه
گیرد. هدف از بی نیز یکپارچه کردن و پاالیش نظریه صورت میهای فرعی است. در کدگذاری انتخاکردن مقوله

ها در مورد موضوع موردبررسی در قالب یک مدل ها و مقولههای کیفی در این مطالعه کشف سازهآوری دادهجمع
 پارادایمی است. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 . مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین2-21شکل 
 شده است. معرفی 6-21ر مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین در جدول های موجود دهر یک از مقوله     

 
 
 
 

                                                           
1. Robrecht  

 مقوله

 مقوله

 مقوله

 مقوله

 مقوله

پدیده 
محوری

شرایط 
علّی

 راهبردها پیامدها

ایشرایط زمینه  

گرشرایط مداخله  



  

 

 

 بنیادروش پژوهش گراندد تئوری یا داده 019

 . انواع مفاهیم موجود در مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین  6-21جدول 

ه ها را بمند فکر و آنطور نظامها بهکند تا درباره دادهدر قالب یک مدل، به پژوهشگر کمک میها قرار گرفتن مقوله
 (. 7931ای مناسب به هم مرتبط کند )اشتراوس و کوربین، شیوه

 

 گرا( . گراندد تئوری با رویکرد چارمز )ساخت21-6
ادراک، »ها از پیرامون خود ت. به این معنا که انساناس« 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
قعیتی ودر این رویکرد باید در هر م پژوهشگرشود. صورت اجتماعی ساخته میآمیخته شده است. از این منظر جهان به

اجازه  شود وگویند. با این رویکرد واقعیت گرد نمیو ذینفعان چه می کنشگرانها و عامالن انسانی و ببیند که سوژه
ادراکات و عالیق و منافع و از  برحسبصورت چندصدایی شود تا پدیده موجود در یک زمینه خاص بهداده می

احوال، اعمال »نگری بیشتری، تر کند و با درونتش را مشارکتیمنظرهای مختلف بازنمایی شود. پژوهشگر باید مشاهدا
انی فراو»جای محدود کردن خود نسبت به آشکارسازی ها را ببیند. او باید بههای مختلف و تعارض آنگروه« و اقوال

آمده از ستدها 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 ها و یادداشتمصاحبه

از  2«های غنی یا فربهداده»ای عمیق به با مطالعه« مشاهده، سند، مصاحبه و امثال آن»که پژوهشگر باید از هر طریق 
د. در این رویکرد پژوهشگر ضمن درگیری، تماس و مراوده نزدیک با مردمان یک های چندگانه دست یابواقعیت

ای تحلیل کند. او باید طور مداوم و مقایسهبه« ها و شواهد یک موقعیت راداده»ها کوشد تا از طریق فهم آنموقعیت می
در گزارش پژوهش با نگاهی  زءججزءبهرا « 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

                                                           

1. Multiple Realities   
2. Rich Data  

 توضیح انواع ردیف
یت ر موقعها دیا پدیده محوری و مرکزی اکتشاف شده با تأکید بر رخداد اصلی ایجادکننده مفاهیم و مقوله پدیده اصلی 7

 آن( بر هاداده کنندهداللت محور )همان موردبررسیو زمینه 
 همان موجبات علی یا عوامل و شرایط پیدایش پدیده اصلی یا محوری  شرایط علّی 2
 گذارند. زمینه یا بستر حاکمی که شرایط علی در آن بر پدیده اصلی اثر می ای )بستر حاکم(شرایط زمینه 9
 ای بر روی پدیده اصلی کننده اثر شرایط علی و زمینهعوامل عمومی و محیطی تعدیل گر(شرایط میانجی )مداخله 4
 ها برای کنترل، اداره و برخورد با پدیده موردنظر با هدف و دلیلی مشخص ها و واکنشکنش راهبردها 5
 آثار و نتایج حاصل از شرایط علی و اتخاذ راهبردها پیامدها 6
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ها بسیار مهم هستند. به آوری دادهو معنابخش پژوهشگر در هنگام جمع« های تفسیرییادداشت» منظور ایندارد. برای 
خواهد کرد؛ و باید با تأکید بر بیان موقعیت بیرون از  ها معجزهوهشگر نباید فکر کند که بعدها این دادهاین معنا که پژ

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 تفاوت این روش با مراحل پیش     
 از خود بپرسد.  1-21ها باید سؤاالتی به شرح جدول بودن داده 7«غنی و کافی»را شکل دهد. برای اطمینان از 

 های پژوهش گراندد تئوری با رویکرد چارمزفی بودن داده. سؤاالتی برای اطمینان از غنی و کا7-21جدول 
 سؤاالت ردیف

بافت موردمطالعه از کامل سازی اندازه کافی برای یادآوری فوری، درک و تصویرهای افراد، فرایندها و محیط بهها درباره زمینهآیا داده 7
 شده است؟ آوریجمع

 شده است؟آوریکنندگان در پژوهش جمعها و عملکردهای شرکتای از دیدگاهههای کافی درباره توصیف دقیق مجموعآیا 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 گردآوریای متفاوت درباره عملکردهای گوناگون شرکتهآیا 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 دیدگاهآوری داده، احترام به نظر شرکتی از مسائل مهم در جمعیک     
خود  ظرنها را بدون تحمیل پذیرد؛ بلکه او دیدگاهکنندگان را میهای همه شرکتمفهوم آن نیست که پژوهشگر دیدگاه

کند ها اعمال خواهد کرد. چارمز این نکته را مطرح میر دادهتفسیر خود را ب درنهایتکند اما 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
کشد. پژوهشگر پس از انجام بیرون می« هارا از درون داده نظریه»، «هاپیکرتراش بیرون کشنده تندیس از دل سنگ»

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 میجاع به جمالت مفید برآمده از دل مصاحبهپردازد. در حقیقت نظریه با ارمی
کند که نظریه تولیدشده، حاصل فرایندهای میان ذهنی است. در این ها، خواننده را با این واقعیت مواجه میقولنقل

به  ما»گویند وهشگر میها به پژها خواهان معنی هستند و خواهان کشف شدن نیستند. به تعبیری دادهرویکرد داده
 (.7935)خنیفر و مسلمی، « ایم، بیا و ما را معنی کنکناری افتاده

 

                                                           
1. Rich and sufficient 
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 رویکرد کالرک )موقعیتی(. گراندد تئوری با 21-7
با توسعه روش گراندد تئوری مبتنی بر رویکرد « گراندد تئوری موقعیتی»( تحت عنوان 2119روش ادل کالرک )

ر شود که در انجام پروژه پژوهشی، پژوهشگتأکید دارد. در این روش تأکید می« یتموقع»کوربین، بر موضوع -اشتراوس
عناصر انسانی یا »و « موقعیت سوژه موردمطالعه»ها باید دائماً به یا دیگر روش آوری داده از مصاحبههنگام جمع

أکید او بر نکاتی به این شرح ت دیگرعبارتیتوجه 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؟ 

موقعیت مدام در پویایی و شود. چون می 2«موقعیت»از مفهوم  7«زمینه و بافتار»جای در رویکرد خانم کالرک به     
است. پژوهشگر با حضور در موقعیت واقعی، مشاهده، مشارکت و تماس با « 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 یترین وجه تمایز این رویکرد با سایر رویکردهای گراندد تئوری است. نقشهمهم« کردننقشه»آورد. در می

-کند و از سوی دیگر به مصورسازی و تجسم بخشیدن اندیشهسو ترفندهای قدرت و کردارهای گفتمانی را آشکار می

وقعیت را به تصویر کند. این اقدام، درگیری حاصل از تعامل و پرسشگری پژوهشگر با یک مهای محقق کمک می
دن کند. با نگریستن به موقعیت و اندیشیکشد و امکان واکاوی، موشکافی و تفحص بهتری در جزئیات را فراهم میمی

ها، عالیق، منافع، ترفندهای قدرت، ها، دغدغهها، اشیاء، معانی، مواضع، تعارضآدم» ازجمله چیزهمهدرباره آن، 
شود. این موارد باید با خطوط، در صفحات گسترده درج می« نمادها، واژگان و امثال آن ها،ها، نشانهارتباطات، گفتمان

« ای کردن موقعیتنقشه»عمل  هم پیوند داده شوند و یک شبکه عصبی را پدیدار کنند. شناسی مناسب بهعالئم و نشانه
یت، عرصه موقع»های اساسی شامل نقشه گامسهبا افزایش مقوله و ویرایش ارتباطات در  تکرارشوندهدر طی یک فرایند 

 (. 7935)فراستخواه، قابل انجام است  8-21به شرح جدول  9«و وضعیت
 ها در گراندد تئوری با رویکرد کالرکای کردن داده. مراحل نقشه3-21جدول 

 محتوای تحلیل سطح تحلیل مرحله
 ف یک میدان و موقعیت خاص اجتماعی حاوی عناصر مختل نقشه موقعیت 7
 ای ماهیت ارتباطی و شبکه برحسبنمایش کنش متقابل عناصر موجود در موقعیت  نقشه عرصه 2

                                                           

1. Context  
2. Situation  
3. Situational Map, Arenas Map and Positional Map  
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 ها در قالب یک فرایند همچون علل، پدیده، جریان، نتایج، پیامد و امثال آن ها و پدیدهنمایش مسئله نقشه وضعیت 9

-21ها را در محیط یک صفحه به شکل وان ابتدا آنتمی شدهشناساییهای برای نقشه کردن عناصر و مقوله درواقع     
و بر اساس تشخیص اولیه از میزان نزدیک به هم پراکنده کرد. برای شناسایی عناصر این « نقشه موقعیت»با عنوان  9

در این موقعیت چه کسانی و چه »، «؟اندکدماین موقعیت خاص  دهندهتشکیلعناصر »هایی چون مرحله باید پرسش
ها، موقعیت حاوی چه گروه»، «معانی نمادین چیزها و ساختارها چیست؟»، «هایی وجود دارد؟و چه آئینچیزهایی 

هایی در موقعیت وجود چه گفتمان»، «شود؟چه تمایزهایی در موقعیت دیده می»، «قشرها، نهادها و ساختارهایی است؟
 شود.  استفاده می« ؟اندکدمهای نفوذ و قدرت در موقعیت حوزه»، «دارد؟

 
 با رویکرد گراندد تئوری کالرک شدهشناساییهای . مرحله اول نقشه کردن مقوله7-21شکل 

ه عصبی ها و ایجاد یک شبکبعد باید نسبت به ایجاد پیوند بین مقوله« نقشه عرصه»در مرحله دوم و برای تهیه یک      
های جهان»این مرحله عبارت از این موارد خواهد بود: اقدام نمود. سؤاالت اصلی در  4-21بر مبنای منطقی مانند شکل 

ها چگونه عمل، آن»، «آیند؟وجود میها و عالیق و منافع و معانی مشترک بهاجتماعی مختلف، چگونه حول گفتمان
 «. کنند؟ائتالف یا اختالف پیدا می

 
 تئوری کالرک  با رویکرد گراندد شدهشناساییهای . مرحله دوم نقشه کردن مقوله0-21شکل 

ن نقشه شود. ایهای مرتبط با هم نمایش داده مییک فرایند بر مبنای مقوله« نقشه وضعیت»در مرحله سوم یا تهیه       
های مشخص یا عوامل اثرگذاری های مشخصی باشد که بر اساس پردازشیک فرایند با ورودی دهندهنمایشتوان می

یک نمونه نقشه وضعیت را  5-21شکل ه پیامدهایی مشخص منجر شود. ای مشخص و یا در اداممشخص به نتیجه
ه در عرص وانفعاالتیفعلچه »شوند، شامل این موارد هستند دهد. سؤاالت کلیدی که در این مرحله مطرح مینشان می



  

 

 

 بنیادروش پژوهش گراندد تئوری یا داده 002

ا سناریوه»، «رود؟ها در میدان نیرو چگونه پیش میآراییها و صفمسیر غیرخطی فرایندها و فعالیت»، «جریان دارد؟
 «. شود؟چه مقتضیاتی منجر به چه آثار و نتایجی می»، »از چه قرار است؟

 
 . یک نمونه نقشه وضعیت با رویکرد گراندد تئوری کالرک 1-21شکل 

  
 . گراندد تئوری با رویکرد شاتزمن )تحلیل ابعاد(21-3

ها همراه با بررسی آیند مقایسه دائمی دادهانداز برای تحلیل در فراین رویکرد بر ضرورت برخورداری از یک چشم
نویسی برای یک پدیده است. . تحلیل ابعاد نوعی مدخل(2172، 1)برترو شکلی گسترده و پیچیده تأکید داردها بهآن

 وهوج و نظری مبانی ازنظر «دانشنامه»است. « المعارفدائرهدانشنامه یا »گیری یک ای برای شکلنویسی پایهمدخل
 بر بازنمایی« دانشنامه»اشاره دارد. « هامدخل مدیریت»و « گزینیمدخل»خاص با تأکید بر  به یک نوع ژانر کارکردی

 این ای شکست( پردازشقابل) مدیریت قابل واحدهای یا قطعات به را دانش که در آن باید سازی استبا مفهوم دانش
 بدیلت یکپارچه و منسجم کلیّتی به را دانش واحدهای رتباط،ا این. کرد برقرار ارتباط هاآن بین و گزینش را واحدها

 رکارکردمدا وجه بر ناظر نیز بودن گونهنقشه. سازدمی متمایز های منفک،مقوله از ایمجموعه از را دانشنامه و کندمی
 کشد،می ویرتصبه 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 دانشنامه
 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 در قالب مقاالت به« هامدخل»یعنی  دانش واحدهای گزینش اینکه، خالصه .شودمی متمایز دیگر نظایر و
باشد  در قالب یک کل منسجم محتوایشان و هامدخل عنوان ارتباط حفظ با موجود نمایشگر دانش درمجموع که

دانشنامه موضوعی با تحلیل ابعاد شاتزمن هر پدیده را در قالب یک  رویکردتا(. با این )دانشنامه جهان اسالم، بی
های معنایی درباره موضوع گیرد. در این رویکرد پژوهشگر تمامی مدخلهای متفاوتی از ابعاد مختلف در نظر میمدخل

مندی از آن ایجاد آوری و در ادامه اطلس مفهومی ساختجمع شدهبررسیپژوهش را به استناد شواهد و جزئیات 
شناخت »و هم به « هایشفرضماهیت پدیده و موضوع  بدون تأثیر از پیش»م به کند. پژوهشگر در این مسیر باید همی

                                                           
1. Berterö 
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ا یکدیگر ها بتوجه داشته باشد. ابعاد و ارتباط آن« تحلیل و موشکافانه از کلیت پیچیده پدیده با توجه به ابعاد آن
قرار گیرد.  هموردتوج« یج و پیامدهاخصایص، بافت، مقتضیات اثرگذار، شرایط، فرایند، نتا»هایی چون تواند در زمینهمی

ر گذاری کند؛ بدون اینکه دگذاری و نشانهنویسی، نامتکه مدخلها و شواهد تمامی این ابعاد را تکهپژوهشگر باید داده
عنایی ترین واحدهای مزنی به همه کوچکیابی و برچسبدام فروکاستن و تجزیه یک کلیت بیافتد. این کار با مدخل

شود. های محوری است که اصل کار آغاز میگیرد. در ادامه این خوشهتنیده یک پدیده صورت میدرهمتودرتو و 
-مفهوم»ای هکند و این کار با بسط یادداشتتحلیل معرفتی و استفهام معنایی از پدیده همچنان ادامه و تعمیق پیدا می

و طراحی حرکات پیچیده و ظریف مانند  7«کوریوگرافپردازی یا رقص»شود. شاتزمن این اقدام را به انجام می« سازی
توان رویکرد گراندد تئوری شاتزمن را در چندگام غیرخطی به شرح جدول می ترتیباینبهکند. حرکات باله تشبیه می

 (.  7935مرور کرد )فراستخواه،  21-3
 . رویکرد غیرخطی اقدامات در گراندد تئوری با رویکرد شاتزمن9-21جدول 

 توضیح 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 هاف رابطهکش 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 با نظریات کالن و صوری در متون و منابع موجود برای محک آمدهدستهبمقایسه نظریه  مقایسه 5

 
 گیری در گراندد تئوری . مالحظات نمونه21-9

جای جامعه آماری بزرگ، با یک موقعیت خاص سروکار داریم. دامنه کار پژوهش را موضوع و در گراندد تئوری به
مشترک  هاینمونه برای مطالعه مشکلی در سازمانی خاص، به افرادی با تجربهعنوان کند. بهمسئله پژوهش مشخص می

ت. اس« نظری»و « هدفمند»زیسته و اندیشیده در آن موضوع نیاز است. لذا چارچوب انتخاب نمونه در گراندد تئوری، 
مناسب را تعریف  های هدف دارای اطالع، 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

 درمجموعها، طبیعت موضوع و موقعیت در پژوهش است. عداد افراد و گروهجای تگیری در این روش، بهنمونه
 (. 7935شود )فراستخواه، ارزیابی می 71 -21گیری در گراندد تئوری با دو معیار به شرح جدول چارچوب نمونه

                                                           

1. Choreograph   
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 گیری در گراندد تئوری. معیارهای ارزیابی نمونه01-21جدول    
 توضیح معیار ردیف

 موردبررسیهای مرتبط با موضوع و مسئله ها یا انتخاب افراد یا اسناد حامل تجربهع دادهاشبا 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

وهش و موقعیت پژوهش بستگی دارد. برای تعیین ابعاد و مقدار نمونه به هدف، مسئله، موضوع، سؤاالت پژ     
های زیسته و اندیشیده از چند سنخ و گیری در مرحله صفر پژوهش باید دید که افراد حامل اطالعات و تجربهنمونه

اساتید، »هایی مانند منظور پژوهش روی یک مسئله در یک دانشگاه باید دید که چه گروهطبقه هستند. برای نمونه به
از  هاآوری دادهها به انتخاب نمونه پرداخت. با جمعدرگیر آن هستند و بر اساس آن از میان آن« کارکناندانشجویان و 

ها و اطالعات رسیم که مضامین حرفمی جاییبهرویم. یعنی ها پیش میتا مرحله اشباع داده شدهشناسایینمونه 
زم در حد کفایت حاصل شده است و دیگر بینش و ها و شواهد المعنای آن است که دادهشوند. این بهتکراری می

ا هرسد. یعنی باید مشخص شود که دادهها میشود. حال نوبت به مرحله اشباع دادهای حاصل نمیبصیرت یا نکته تازه
 (. اگر7981؛ فلیک، 7935یک نظریه را دارا هستند )فراستخواه،  موردنیازکفایت الزم برای پروراندن مفاهیم و مقوالت 

 نمونه توان گفت که حجماین امر محقق نشد باید در انتخاب نمونه یا مرحله اشباع داده تجدیدنظر کرد. بنابراین می

 نیز «هاموقعیت و فضاها اتفاقات،» از توانمی افراد بر عالوه نظری گیرینمونه شود و درمی مشخص کار حین در

  (.7338؛ اشتراوس و کوربین، 2118کرد )فلیک،  گیرینمونه
 

 ها در گراندد تئوری  آوری داده. مالحظات جمع21-01
ت های یک موقعیداده برتکیهآغاز با نظریه خاص، با  جایبهمسیر کار در گراندد تئوری، منبعث از داده است و       

نیاز دارد. ذهن پژوهشگر ساز پرداز 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 ه، گردش خوبی در آرا، نظریهقبالًکار، پژوهشگر باید پردازی کند. برای اینبه کمک عمل تجرید ذهنی، نظریه
تماس ذهنی »شود. حساسیت نظری به « ذهن باز»در کنار  7«حساسیت نظری»داشته باشد تا سرشار از و منابع پیشین 

کاویدن معناهای »و « بررسی مناسب»، «طرح سؤال مناسب»، «مشاهده خوب و عمیق»، «متفکرانه با یک موقعیت خاص
ذهن »رویکرد منتخب نقش مهمی دارد.  ها نگاه پژوهشگر متأثر ازآوری دادهکند. در جمعکمک می« هاعمیق در داده

این حساسیت را ایجاد « ذهن باز»ها در کند. نظریهها اشاره میها بدون محصور شدن در آنبر آگاهی از نظریه« باز

                                                           

1. Theoretical Sensitivity  
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ها شود و از دل پژوهشگر باید با اشراف نظری وارد داده درمجموعها معناهای متعددی دیده شود. کند تا در دادهمی
ها در رویکردهای مختلف، نگاه پژوهشگر به داده 71-21در جدول  شدهاشارهپردازی کند. بر اساس موارد ریهها نظداده

 (. 7935با یکدیگر تفاوت دارند )فراستخواه، 
 ها . دیدگاه انواع رویکردهای گراندد تئوری به داده01-21جدول 

 هادیدگاه نسبت به داده رویکرد ردیف
 های آبستن معانی  پژوهشگر در نقش قابله و توجه به داده 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 به داده پژوهشگر در نقش افشاگر و توجه کالرک/ موقعیتی  4
 های با رقص معانی پژوهشگر در نقش تماشاگر و توجه به داده شاتزمن / ابعاد  5

مشاهده، مصاحبه، بررسی اسناد و »های مختلفی چون صورتتواند بهها در گراندد تئوری میآوری دادهجمع      
(. مصاحبه با 2172باشد )کرسول، « ی خود پژوهشگردهندگان، مشارکت و تأمالت شخصمدارک، خاطرات پاسخ

« هاعلل آن»و « دهندگان، عالقه و آرزوی پاسخادراک، نگرش»تر شونده، شرایط ارزیابی عمیقارتباط مستقیم با مصاحبه
از یا بدون هستند. 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 میه که در گفتگونشوندگان را آنمتعددی از نظرات مصاحبه
(. مصاحبه اغلب طی شش 7931شود )سرمد و همکاران، پذیری از پیش تنظیم میساختاریافته، سؤاالت با انعطاف

مهم های الزم و 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 مهارتبرای پژوهشگر روش گراندد تئوری می

 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»اخت وضعیت پیش رو اهمیت دارد. در مرحله نیست و فقط شن
ا هدنبال الگو یا انجام قضاوت بود. باید این توصیفآوری کرد و در این مرحله نباید بهجمع« ها و رخدادهاها، کنشمکان
های کمّی (. از داده7985کامل کرد )اشتراوس و کوربین، « مرتبط ها، اسناد، آمار و ارقامها، عکسها، فیلممصاحبه»را با 

و  های کیفیآوری دادهبهره گرفت. با ورود به میدان پژوهش و جمع« رویکردی کیفی»توان برای توصیف با هم می
ر هنگام شروع رویکرد ظاهر شونده تأکید دارد دگیرد. صورت می زمانهمطور ها بهها و تحلیل آنکمّی، گردآوری داده
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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

 
 ها در گراندد تئوری. مالحظات تحلیل یافته21-00

ود ششده انجام میآوریهای جمعداده« بندیگذاری و مقولهنامبندی، پردازی، دستهخرد کردن، مفهوم»ها با تحلیل یافته
شود. می هم آغاز هاداده تحلیل کار هاداده آوری(. در بسیاری از رویکردها در طول جمع7931)اشتراوس و کوربین، 

ها، پژوهشگر بار هداد 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  ها با روش تحلیلو گفته هایادداشت است. کدگذاری مراحل انجام و یکدیگر با هاداده مقایسه قسمت این در کار
(. مراحل کدگذاری برای 7331هستند )اشتراوس و کوربین،  کدگذاری سازوکاری برای ها،رافگ و جداول از استفاده و

رح جدول به ش« های اصلی و فرضیههای فرعی، مقولهمفاهیم، مقوله»چهارعنصر تشکیل معانی و مفاهیم است بر مبنای 
ی، اصلی و فرضیه، محدودتر و های فرعای است که با حرکت به سمت مقولهمفهوم گسترده« مفاهیم»است.  21-77

 شود. تر میکانونی
 . عناصر گراندد تئوری     00-21جدول 

شوند. با شناسایی نکات ری در قالب یک جدول مشخص میبا کدگذا شدهآوریجمعنخست جمالت و عبارات     
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« مفاهیم مشترک»توان گیرد. حال در جدول میشکل می« عنوان مفهومی»یک پدیده، یک 
ها در ذیل یک توان آنهای فرعی میهای مشترک مقولهمحدود کرد. در ادامه با تشخیص ویژگی« های فرعیولهمق»
 د. آوررا فراهم می« نظریه»گیری ها و مفاهیم شرایط شکلسازماندهی کرد. حال مرور ارتباط این مقوله« مقوله اصلی»

این منظور هر واحد است. به تحلیلقابلها، آوری دادهارهای جمعاز ابز آمدهدستبههای واحد داده ترینکوچکهر      
اشد. داشته ب« کننده و محل گزارهنوع ابزار، منبع داده، مشخصات مشارکت»باید یک کد معرف از ابعاد مختلفی چون 

                                                           
1. Devadas, Silong & Ismail 

 توضیح عناصر ردیف
 واحدهای بنیادی برآمده از جمالت یا واحدهایی با معنایی مشخص و محدود شونده به یک مفهوم  مفهوم 7
 هوم و محدود شدن به یک مقوله فرعی یا طبقه و حاصل ترکیب و کنار هم قرار گرفتن چند مف فرعی مقوله 2
 یا ابعاد و شامل ترکیب چند مقوله فرعی و محدود شدن به یک مقوله اصلی مقوله اصلی 9
 ها و مفاهیم برای رسیدن به یک فرضیه یا نظریه خاص یافته بین مقولهبیانگر روابط تعمیم هافرضیه 4
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-زارشنادات، گبرای ارجاعات، است« 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 تحلیلی یادداشتبرا 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

شخص مصاحبه  ردیفبهتوان با عدد و 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 نشان می شدهدادهکدهای اختصاص       
 است.  « هاهای برآمده از مصاحبهفهرست گزاره 51از ردیف »و 

 ند. تحلیلکشود و بسط پیدا میها هدایت میاست و حسب تحلیل تنیدهدرهمها ها 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 مرحلهداده درواقعها همراه است. آوری و تحلیل دادهجمع
پذیرد. در این مسیر خالقیت نقش مهمی صورت می« هاای دادهداوم و مقایسهتحلیل م»ها، پای آنطور غیرخطی پابهبه

گیرد. در بعد خالقیت عمومی قرار می موردتوجه« وابسته به رویکرد منتخب»و « عمومی»دارد. این خالقیت از دو بعد 
یت تحلیل اشاره دارد. در خالقها با مقایسه و گذاری، کشف ارتباط میان آنزنی، نشانهگذاری، برچسببر فرایندهای نام

بازنمایی نظریه »، «ای کردن در رویکرد گلیزریمقوله»خاص بر اساس رویکرد منتخب به مواردی چون خالقیت در 
نقشه کردن موقعیت در رویکرد »، «های معنایی مردمان در رویکرد چارمزتفسیر برساخته»، «در رویکرد اشتراوسی

 (.  7935اشاره دارد )فراستخواه، « ردن در رویکرد شاتزمنکنویسی و اطلسمدخل»و « کالرک
هایی است و ویژه رویکردهای گلیزری و اشتراوسی دارای شباهتفرایند کدگذاری در رویکردهای مختلف و به    

تری قیمند اشتراوسی، کدگذاری با جزییات بیشتر و با فنون دقهایی هم دارند. برای نمونه در رویکرد نظامالبته تفاوت
، 7شود اما در رویکرد ظاهر شونده گلیزری، جزییات و قواعد کمتری در کدگذاری وجود دارد )جونز و آلونیبیان می

شوند، سپس با شناسایی مقوله محوری صورت باز کدگذاری می(. در رویکرد ظاهر شونده، چند مصاحبه اول به2177
ا همند، کلیه مصاحبهکه در رویکرد نظامیابند. درصورتیمیهای بعدی در قالب کدگذاری انتخابی ادامه مصاحبه

                                                           
1. Jones & Alony  
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های ای از سؤالها، مجموعهدر رویکرد ظاهر شونده، برای کدگذاری بازداده« گلیزر»شوند. صورت باز کدگذاری میبه
ا قرار دادن مند بدر رویکرد نظام« اشتراوس و کوربین»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« مند اشتراوس و کوربیننظام»در رویکرد (. 2117، 7شود )الکانجام می
 شود. می ها استفادهبرای تحلیل داده« باز و انتخابی»ای از کدگذاری دومرحله« ظاهر شونده گلیزر»و در رویکرد « انتخابی

( MAXQDA) ایدی افزار مکس کیونرمتوان به 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: 21-00-0

تواند یک جمله کوچک یا یک قسمت از بند و یا ها میشود. واحد معنادار دادهای اختصاص داده میمفهومی و مقوله
باشد، بهتر است. باید مفاهیم و  ترکوچکهر چه واحدها  درهرصورتچند بند از کل محتوای متنی باشد.  یک یا

ای ههای یک زمینه و موقعیت انسانی و اجتماعی مشخص باشد و نه از ذهنی غیراستقرایی و نظریهمقوالت از خود داده
  (.7931)اشتراوس و کوربین، توجه داشت  72-21 پیشین بیرون آمده باشد. برای این منظور باید به مالحظات جدول

 . مالحظات کدگذاری باز در گراندد تئوری02-21جدول 
 مالحظات ردیف

 ها در قالب یا فهرستی دقیق و صریح و تا حد امکان کوتاه و معنارسانساماندهی گزاره 7
 بلیت پیگیری در صورت لزوم های پژوهش و قااختصاص کدهای حرفی و رقمی برای کمک به شفافیت در داده 2
 تا سطوح بعدی در حد نیاز( ترکوچکها )از سطح ها با توجه به مضامین آنو مقوله میمفاهها در قالب ای کردن یا قرار دادن گزارهمقوله 9
 بررسی اعتبار مقوالت  4

 (. 7981شاره کرد )فلیک، ا 79-21های جدول توان به نمونههای رایج برای کدگذاری متن میازجمله سؤال    

 . سؤاالتی در مواجهه با متن برای مقایسه و پاالیش 07-21جدول 
 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 هچگون 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 استفاده هایی برای دستیابی بهها، تاکتیک و استراتژیچه وسایل، روش ایبا چه وسیله 1

                                                           
1. Locke  
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 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 یدآمی دستبه مقوله
 (.7935 فراستخواه،) شد خواهد درج 74-21 جدول

 های مفهومی و سپس به مقولهطیفها به. سیر داده00-21جدول 
 مقوله های مفهومیطیف داده
جای بگومگو وجود داشت اما من از گاهی در امکان موفقیت خیلی تردید بود و 

 کارم دست برنداشتم. 
  قبول گفتگو  باوجودنفس اعتمادبه

 
 
 

 تحمل ابهام

 پشتکار باوجودپذیرش مالحظات  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 انش ما نسبی است.د
 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

 (2قبول گفتگو ) باوجودنفس اعتمادبه داد.را از دست نمی نفسشاعتمادبهکارش داشت ولی 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،  7931ین، شود )اشتراوس و کوربهای مرکب و جامع ایجاد میمنظم مقایسه و مقوله

رین در درون خود هستند. نام مقوله، باید بیشت« مفاهیم»کردن انواع تر با قدرت مفهومی باال به دلیل جمعمفهومی انتزاعی
«  ولهمق» ها، وهای 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 رویکرد نظامهای پارادایمی مانند تکمیل مدل
(. ممکن است 7984و ایمانی جاجرمی،  7931کننده مدل بود )اشتراوس و کوربین، های اصلی و کاملمرتبط با مقوله

 بندی کند.بندی یا مقولهگذاری را گروهها یا صدها برچسب مفهومی حاصل از نامپژوهشگر باید ده
 هاو نوع داده یپژوهش هایموضوع پژوهش، پرسش برحسب« و مقوالت ممفاهی» قالب در آمدهدستبهکدهای      
باط شده از استن یمفهوم ای شودمی گفته «متن به متصل کد» هادر بدنه متن هستند که به آن یمفهوم ای. دارند حالت دو

از هرکدام  اینمونه 75-21(. در جدول 7935)فراستخواه،  شوندیم رتعبی «متن از شدهکد ساخته»متن هستند که به 
 شود.یارائه م
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 از متن شدهساختهای از انواع کد متصل به متن و کد . نمونه01-21جدول 
 نوع کد کد طیف مفهومی داده

 از متن شدهساخته مسئولیت اجتماعی پردازند.ها به مشکالت جامعه میرسانه
 متصل به متن  مسئولیت اجتماعی پردازند.راستای مسئولیت اجتماعی به مشکالت جامعه می ها دررسانه

در هر مرحله، در  آمدهدستبهیابد و با توجه به مفاهیم و مقوالت ها با کدگذاری باز ادامه میآوری دادهکار جمع     
ود و یا شآید یا مشاهدات دیگری حاصل میمل میعکنندگان بههایی از دیگر مشارکتطور پلکانی، پرسشادامه نیز به

وند. شهای قبلی مقایسه میهای حاصل از این موارد با دادهکند. در این مسیر دادههایی از نوع دیگر ادامه پیدا میبررسی
 تبرامسلسلهشود. در صورت تکوینی تکمیل میهای مقوالت بهیابد و جدولهمین صورت عمل کدگذاری ادامه میبه

 شود. دنبال می 6-21ها با کدگذاری فرایندی به شرح شکل تقلیل داده

 
 ها در کدگذاری. فرایند تقلیل داده6-21شکل 

های نظریه را تشکیل یا همان چیزی است که مفصل« ایمحورهای اصلی مقوله»آخرین مرحله از این فرایند،      
اری محوری یا کدگذاری نظری است. بر این اساس کدگذاری باز در دهند. این مرحله مقدمه ورود به مرحله کدگذمی

     مانند جدولها بهگیرد. نخستین جدول به فهرست گزارههایی مشخص و طی چندگام اساسی صورت میجدول
 اشاره دارد.  21-76

 هاآوری دادههای حاصل از جمع. نمونه جدول فهرست گزاره06-21جدول 
 سطح اولمقوله  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 میختلفی در ذیل یکی از مفاهیم یا مقولههای ماغلب گزاره     
مقوالت را فهرست و به  71-21باید در یک جدول مانند جدول  دهندهپوششهای شناسایی تعداد فراوانی مقوله

 ها در جدول قبلی اشاره کند. ها با توجه به شماره ردیف آنفراوانی آن

داده ها  مفاهیم  طیف مفهومی مقوله
خوشه

مقوله ای
محور اصلی
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 ها . تکرار و فراوانی مقوله07-21جدول 
 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
... ... ... 

 ها نظمی معنایی ایجاده باید برای آناست ک ایجادشدهبا این شرایط انبوهی از معانی، مفاهیم و مقوالت پراکنده      
موضوع، مسئله، هدف، سؤاالت، »اغلب زیادند و پژوهشگر باید با خالقیت و بر اساس  آمدهدستبههای شود. مقوله

ای کردن باید بندی به سطح دوم برود. در سطح دوم مقولهاز سطح اول مقوله« شواهد میدانی و موقعیتی پژوهش
های لوکب»تر خالصه شوند. با این اقدام های بزرگکرد تا در مقوله« بندیمقایسه، ترکیب و دسته»های کوچک را مقوله
  (.78-21جدول شود )مانند فراهم میسازی ایجاد و شرایط برای نظریه« ایمقوله

 بر مبنای خویشاوندی  ترکوچکهای ای از مقوله. تشکیل یک بلوک مقوله03-21جدول  
 ای سطح دوممقوله خوشه سطح اولهای مقوله ردیف

 های کارآفرین ویژگی تحمل ابهام 7
 یادگیری از خطا 2
... ... 
 گراییتخصص مندی از دانش تخصصیبهره 7

 میل به تحصیل و یادگیری 2 
... ... 

طح و بیشتر هم داشته تواند سه سها میها و موضوع آننیست و حسب ماهیت داده دوسطحیای کردن الزاماً مقوله     
ها باشند؛ ها باید از دل موقعیت بیرونی و بر اساس دادهها آن است که مقولهای کردن دادهباشد. نکته مهم در مقوله

 ند. ربط با موضوع باشها نباید کلیات بدیهی و بییک موقعیت ویژه و مسائل آن را بازتاب دهند. مقوله کهنحویبه

و  7«کدگذاری محوری»مرحله « اشتراوس و کوربین»بعد از کدگذاری باز  وری یا نظری: . کدگذاری مح21-00-2  

حاصل از « ها و مفاهیممقوله»کنند. پژوهشگر در کدگذاری نظری را مطرح می 2«کدگذاری نظری»مرحله « گلیزر»
د. کدگذاری محوری نیز بر کنمی« ترکیب، ادغام و خالصه»و بر اساس روابط « مقایسه»مرحله کدگذاری باز را با هم 

ها اشاره دارد. اساس این مرحله، کشف ارتباط و چسبندگی میان انبوهی از داده« مرتب کردن، درآمیختن و سازماندهی»
وی سمعانی و مفاهیم است. اگر کار را با رویکرد کدگذاری محوری اشتراوس و کوربین دنبال کنیم، یک گام بزرگ به

گیریم. اگر کار با رویکرد نظری گلیزر دنبال شود، یک گام دیگر اریم و در نزدیکی آن قرار میدالگوی پارادایمی بر می
توان بین کدگذاری باز با این مرحله برای ظهور و پدیدارشدن نظریه برداشته خواهد شد. هیچ مرز مشخصی را نمی

                                                           

1 . Axial Coding (AC) 
2 . Theoretical Coding (TC) 
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آیند و توسعه وجود میرت تکوینی بهصووبرگشت وجود دارد و هر دو بهایجاد کرد. زیرا میان این دو مرحله رفت
و غیرخطی است. یعنی در  دائمیفرایندی انباشتی،  (CCDA)ها ای دادهبیان دیگر تحلیل مداوم مقایسهکنند. بهپیدا می

و نیازهایی برخورد کنیم که ضرورت بازگشت به کدگذاری  خألهامرحله کدگذاری محوری یا نظری ممکن است به 
ترین اقدامات در مرحله کدگذاری مهم درمجموعای را طلب کند. های تازهنی، مفاهیم و مقولهباز و شناسایی معا

ی ااطمینان از اشباع داده»و « کشف پدیده اصلی»، «هاهای مقولهمقایسه و شناسایی روابط بین خوشه»محوری شامل 
 اییبامعنای ترین خانواده بزرگ مقولهاست. شناسایی و کشف پدیده اصلی یا کانونی« ایهر یک از محورهای مقوله

ای مقوله هایربایی خوشهآهن مثابهبهشود، ای گام اساسی این مرحله است. وقتی پدیده اصلی شناسایی میمهم و هسته
جمع « گر و پیامدهاای، شرایط مداخلهعلل، راهبردها، شرایط زمینه»مانند  شدهمشخصپراکنده را دور خود و در ابعاد 

 باشد.  73-21تواند جدولی مانند جدول ند. نتیجه مرحله میکمی
ایای کردن چندسطحی با تأکید بر شناسایی پدیده هسته. نمونه مقوله09-21جدول   

ایخوشه مقوله مقوله سطح دوم مقوله سطح یکم مضامین مشترک چند عبارت ایپدیده هسته   

(5، 4، 3ته کشیدن بودجه نفتی دولت ) شرایط علی:  سیاست اقتصادی اقتصاد نفتی  
 حکمرانی دولتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترفندهای بقا

... ... 
(9، 1، 21المللی ما ضعیف بود )دیپلماسی بین المللیسیاست بین ضعف دیپلماسی   

... ... 
(27، 71، 8رویه )رشد کمّی بی گراییکمیت   سیاست آموزش عالی 

... ... 
(91، 6، 2حقوق بیشتر است )مدرک باالتر به معنی  معیارهای سنجش و  مدرک ساالری 

گذاریارزش  

عوامل مداخله و 
: کنندهتعدیل

 حکمرانی دانشگاهی 
... ... 

، 71نظام متمرکز بوروکراسی بر دانشگاه حاکم شد )
77 ،97)  

دیوانساالری در نظام 
 علم

سیطره مدیریت دولتی 
 بر علم 

... ... 
، 4شود )سبب از بین رفتن ضوابط میرفاقت بازی 

7 ،25)  

ها زمینه فرهنگ عمومی فرهنگ رفاقتی  

... ... 
توانند ها بدون حمایت مالی دولت نمیدانشگاه

(4، 6، 73کاری بکنند )  

وابستگی دانشگاه به 
 بودجه دولتی

 شرایط اقتصادی

... ... 

گراییمدرک ... های عامالنتاکتیک  الزم  راهبردهای 
ترفندهای بقا مثابهبه  مقاله گرایی ... 

از کوزه همان برون  زوال کیفیت ...
 تراود

 نتایج و پیامدها 
 ضعف در تولید دانش ...
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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،  کندسپس انتخابی منقل می

  (.7986فرد و امامی، اشاره داشت )دانایی 21-21شرح جدول 
 هایی برای انتخاب مقوله محوری. ویژگی21-21جدول 

 هاویژگی ردیف 0
 ها به آن محور بودن یا امکان ربط دیگر مقوله 7 2
 ها هایش در دادهر آن یا نشانهفراوانی ظهو 2 9
 هاوجود توضیح منطقی و محکم برای ربط دهی مقوله 9 4
 های خرد و واقعی و تولید یک نظریه عمومیقدر 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

شود. بیان می« که ازآنجاکه، چون، به سبب و به علتوقتی، درحالی»ها اغلب با واژگانی نظیر ط علّی در دادهشرای      
ازبینی ها، بخود پدیده، نگاه منظم به داده»تواند با توجه به هایی وجود ندارد پژوهشگر میحتی زمانی که چنین نشانه

بیانگر مجموعه خاص شرایط وقوع  ایشرایط زمینهلّی را بیابد. ، شرایط ع«رویدادهای مقدم بر پدیده ازنظر زمانی
و نشانگر خصوصیات ویژه اثرگذار بر پدیده است. به عبارتی، محل حوادث یا وقایع مرتبط « کنش/واکنش»راهبردهای 

شرایط . ردگیای 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 پدیده اشاره دارد و می« کنش متقابل»شرایط ساختاری راهبردهای  گر بهمداخله

فضا، زمان، فرهنگ، وضعیت اقتصادی، وضعیت فن شناختی، »درون یک زمینه خاص باشد. این شرایط مواردی چون 
کند و این به خود د. همه شرایط الزاماً درباره همه موارد صدق نمیگیررا در بر می« حرفه، تاریخ و بیوگرافی فردی

های خود باید استفاده کند. این کار با نشان دادن یک در تحلیلپژوهشگر بستگی دارد که تشخیص دهد از کدام
ال انتق مدیریت، اداره،»به  راهبردهاپذیرد. 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
پدیده موردمطالعه اشاره دارد که هدف آن اداره پدیده موردمطالعه، برخورد با آن و حساسیت نشان دادن در برابر آن 

ص خواهد بود. گاهی ممکن است برای اهدافی غیر مربوط به پدیده باشد اما است. راهبردها هدفمند و با دلیل مشخ
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 بیمنظور خاصی نیستند و مبینی 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

 (. 7931است بخشی از شرایط درزمانی دیگر باشد )اشتراوس و کوربین، 
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ن ی در تعبیر اشتراوس و کوربین در نگاه گلیزر با عنواکدگذاری انتخاب. کدگذاری انتخابی یا ظهور نظریه: 21-00-7 

شود. کدگذاری انتخابی یک مرحله مکانیکی جدا در پایان نیست بلکه در طی کدگذاری باز مطرح می« پدیدایی نظریه»
کشف  باألخصای و های مقولهویژه با تشکیل خوشههای قبل و بهزند. در طول گامو محوری بذرهای آن جوانه می

ی، طور تجمعی و تحولها بهشود و با تکمیل دادههای یک نظریه میتدریج متوجه مفصلدیده اصلی، پژوهشگر بهپ
کند. این به بیان اشتراوس و کوربین رسیدن به یک الگوی می یپردازهینظرها را بازنمایی و مهیای ارتباط این مفصل

ها است. این امر یک انتخاب نهایی یا همان کدگذاری انتخابی هپارادایمی و به بیان گلیزر ظهور یک نظریه از دل داد
« نیای در حد میانظریه»ها، در ادبیات اشتراوسی و یک اکتشاف نظری در تعبیر گلیزری است. نظریه برآمده از داده

 داشته باشد.  27-21هایی به شرح جدول است که باید ویژگی
 ها در گراندد تئوریآمده از دادههای نظریه نهایی بر. ویژگی20-21جدول    

 هاویژگی ردیف
 «ها، فرایندها، ربط علی و پدیده اصلی در یک موقعیت خاصموجودیت»دارای پیکره مفهومی یا سامانه معنایی منظم و تشریح کننده  7
 برخوردار از سازگاری درونی و بیرونی 2
 شدهارائه دارای ربط منطقی، موجه و قابل دفاع عمومی بین اجزای 9
 ارائه باور صادق و موجه از چیستی و چگونگی و چرایی یک امر  4
 ذهنی بودن و محدود به یک فرد یا گروه خاص نبودنبرخورداری از اعتبار میان 5
 منطقی از رویکرد بیناذهنی بودن یبررسقابل 6
 های خالف برمال شدن داده کنندگان یک موقعیت وحساس بودن نسبت به مشاهدات مجدد و مکرر مشاهده 1

 مرور کرد.  22-21توان در جدول های کدگذاری انتخابی را هم میترین فعالیتمهم     
 های کدگذاری انتخابی در گراندد تئوریترین فعالیت. مهم22-21جدول    

 ها فعالیت ردیف
 مرور مجدد در کدگذاری باز و محوری  7
 ای با آن های مقولههر یک از خوشهتأمل در پدیده اصلی و ربط  2
 ای دارای چند مقولههای مقولهترین بلوکوجود آمده و نهایی کردن اصلیای بههای مقولهتأمل در خوشه 9
 ها با یکدیگر و با پدیده اصلی تفسیر ارتباط بلوک 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 بهوری، مقولهدر کدگذاری مح     
هد دها این کار را انجام میسازی و بهبود مقولهنظری برای پیدایش نظریه ندارند. کدگذاری انتخابی با یکپارچه

اری، های کدگذمقوالت، نوشته»ر نقش نویسنده بر اساس (. در این مرحله پژوهشگر بیشتر د7986فرد و امامی، )دانایی
یر مند ساو ربط نظام« مقوله محوری»های مراحل قبلی را با انتخاب ، یافته«هاها و دیاگرامهای نظری، شبکهیادداشت

شود. در جام مینهای نیازمند بهبود و توسعه بیشتر اکند. این کار با اثبات روابط و تکمیل مقولهمقوالت به آن دنبال می
 (.7931ها و ابعادشان است )اشتراوس و کوربین، ها بر مبنای مشخصهاین حالت توجه به روابط میان مقوله
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 . اعتباربخشی21-02
رویکردهای متعددی برای بررسی اعتبار نتایج پژوهش به روش گراندد تئوری وجود دارد. گلیزر در کار اولیه و مشترک 

به شرح « یپذیربرازش، کارایی، ارتباط و تعدیل»وم توجه به قواعد اعتباریابی نظریه از ابعاد خود با اشتراوس بر لز
 تأکید داشت.  29-21جدول 

 . قواعد اعتباریابی نظریه برآمده از پژوهش گراندد تئوری27-21جدول 
 توضیح قواعد ردیف

 نبودن صنعیت ساختگی پیشین، نظریات یا از هاداده بر نشدن نظریه با تأکید بر تحمیل هاداده با شده پدیدار نظریه بودن جور برازش 7
  نظریه توضیحی ظرفیت و اکتشافی اشاره به قابلیت کارایی 2
 متصل بودن نظریه به یک موقعیت واقعی و برآمده از آن  ارتباط 9
 شگری دیگر  دارای حساسیت و پذیرش تعدیل در صورت ارائه شواهدی دیگر توسط پژوه پذیریتعدیل 4

اعتبار، »( شامل 7385) 7توان از معیارهای ارزشیابی لینکلن و گابامنظور اعتباربخشی به نتایج پژوهش میهمچنین به     
 (. 2171استفاده کرد )لیتز و زایاس،  2«انتقال، قابلیت اعتماد و تأیید پذیری

اد به اعتم های پژوهش اشاره دارد و درجها و یافتههاعتبار یا باورپذیری به واقعی بودن توصیف. اعتبار: 21-02-0

ا و نتایج هشده در آن است. به این معنا که یافتهپژوهش 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. 24-21شرح جدول 
 های برای تعیین اعتبار نتایج پژوهش گراندد تئوری . روش20-21جدول 

 توضیح روش  ردیف
ارزیابی چندجانبه یا مثلث  7

 سازی
ها و انتخاب نمونه پژوهش جهت مصاحبه و طراحی سؤاالت آوری دادهاستفاده از منابع مختلف در جمع

 مصاحبه 
گان کنندی توسط شرکتارزیاب 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 اینپذیری: . انتقال21-02-2

کنندگان مختلف در مورد یک پدیده یا همان اصل حداکثری تنوع باعث ون مشارکتها و تجارب گوناگاست. دیدگاه
بستر، نحوه انتخاب »پذیری، باید توصیف روشنی از شود. پژوهشگر برای تسهیل انتقالها مییافتهافزایش قابلیت انتقال

ا در هننده درباره قابلیت کاربرد یافتهارائه کند تا خوا« آوری داده و فرایند تحلیلکنندگان، جمعهای مشارکتو ویژگی
 استفاده کرد.  25-21هایی به شرح جدول توان از روشهای دیگر قضاوت نماید. برای این منظور میموقعیت
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 بنیادروش پژوهش گراندد تئوری یا داده 170

 پذیری نتایج پژوهش گراندد تئوری های برای تعیین قابلیت انتقال. روش21-21جدول 
 توضیح روش  ردیف

 ب کلیه مراحل پژوهش جهت استفاده احتمالی توسط محققین دیگر مستندسازی مکتو مستندسازی 7
 شوندگان و محیط پژوهش در گزارش نهایی پژوهش ارائه تفصیلی شرایط دموگرافیکی مصاحبه ایگزارش شرایط زمینه 2

شود. ته میاوت گفها در طول زمان و شرایط متفمعیار قابلیت اعتماد یا ثبات به پایداری داده. قابلیت اعتماد: 21-02-7

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 کدگذار با انتخاب تصادفی یک یا چند مصاحبه و ارائه آموزش

تخب مشابه بودند با عنوان توافق و کدهای غیرمشابه با عنوان عدم توافق مشخص که ازنظر پژوهشگر و کدگذار من
 (.  7988شوند. درصد توافق بین دو کدگذار با استفاده از فرمول زیر محاسبه خواهد شد )خواستار، می

= درصد پایایی 2 ∗  تعداد توافقات
تعداد کل کدها

∗ 100 

 سازمان داد.    26-21ر جدولی به شکل جدول توان دنتایج حاصل از این بررسی را می     

 . جدول نمونه برای نمایش قابلیت اعتماد یا پایایی نتایج پژوهش گراندد تئوری 26-21جدول 

 عنوان مصاحبه تعداد کل کدها تعداد توافقات تعداد عدم توافقات 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 دهنده ارتباط دادهنشان. تأیید پذیری: 21-02-0

ج پژوهش، کند که نتاییگیری تضمین کرد. درواقع این معیار کنترل میپتوان از طریق ارائه روند پژوهش از راهی قابلمی
های پژوهشگر نباشد. برای بررسی تأییدپذیری نتایج حاصل از پژوهش گراندد تئوری ها و پیش دانستهمتأثر از فرض

 استفاده کرد. 21-21هایی به شرح جدول توان از روشمی
 یری نتایج پژوهش گراندد تئوری هایی برای تعیین تأیید پذ.روش27-21جدول 

 توضیح روش  ردیف
ارزیابی توسط متخصصین  7

 خارج از فرآیند پژوهش
نتایج این پژوهش در اختیار چند تن از اساتید دانشگاهی خارج از فرایند پژوهش قرارگرفته تا مطالعه و 

 بازبینی شود.
منظور فراهم نمودن امکان ها بهمایهگیری درون، تحلیل و شکلهاآوری دادهمراحل پژوهش اعم از جمع تشریح فرایند پژوهش 2

 شود.صورت کامل تشریح میممیزی پژوهش توسط مخاطبین و خوانندگان به
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 . نمونه مقاالت علمی در روش گراندد تئوری 21-07
 دهد. هایی از مقاالت علمی با روش پژوهش گراندد تئوری را نشان مینمونه 21-21جدول 

 های علمی روش پژوهش گراندد تئوری مقاله . نمونه07-09ل جدو
 مقاله  ردیف

 تئوری گراندد مطالعه یک مفهومی؛ الگوی ارائه و ایران عالی آموزش نوظهور هایچالش 7
http://mpes2.sbu.ac.ir/article/view/21963  

 تئوری گراندد تحقیق یک -پرستاران شغلی زشانگی 2
http://dspace.tbzmed.ac.ir/xmlui/handle/123456789/31606  

وریتئ گراندد رویکرد با دولتی هایبیمارستان پایدار نیتأم زنجیره عملکرد ارزیابی مدل طراحی 9  

http://jha.iums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2669-1&slc_lang=fa&sid=1  
 تئوری گراندد رویکرد بر مبتنی: ایران در کتاب توزیع پارادایمی الگوی 4

https://slis.scu.ac.ir/article_16998.html?lang=fa  

 ئوریت گراندد رویکرد با شناسیدانش و اطالعات علم متخصصان دیدگاه از: ایران هایدانشگاه در ضمنی دانش تسهیم پارادایمی الگوی 5
https://infosci.um.ac.ir/index.php/article_33900.html?lang=fa  
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روش پژوهش    
 21 گروه متمرکز

 هدف کلی: آشنایی با روش پژوهش گروه متمرکز 

 اهداف یادگیری
 گروه متمرکز آشنایی با مفهوم و انواع روش پژوهش 
 گیری در گروه متمرکزآشنایی با مالحظات نمونه 

 در گروه متمرکز  آوری دادهالحظات جمعآشنایی با م 

 ها در گروه متمرکز آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه

شود تا مفهوم روش پژوهش گروه متمرکز و گروه متمرکز یک روش مصاحبه گروهی است. در این فصل تالش می
 ود. چگونگی اجرای آن معرفی ش

 
 . مفهوم روش پژوهش گروه متمرکز20-0

ود شهم مطرح می« 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 تقل، هم مکمل و هم یک روش در مطالعهبا رویکرد مس
 اند.آوری هر دو نوع داده کمّی و کیفی معرفی کردهکیفی و برخی منابع آ ن را با قابلیت جمع

 «پویایی گروه»ریق توان اطالعات غنی و عمیقی در ارتباط با موضوعی خاص و از طبا 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 میکنندهدرمجموع در طول این روش مشارکت
ا، هی خود را بیان کنند. هدف گروه متمرکز، کاوش و بررسی در مالحظهنظرهاهای 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
تواند خود پژوهشگر یا فرد دیگری باشد. نقش این فرد هماهنگی و تسهیل روابط بین افراد گروه است. روش گروه می

ها ای از سؤالمجموعه گرای 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 میسؤاالت باز در گروه موجب کسب اطالعات وسیع، عمیق و غنی از شرکت
هر  کنند که درکنندگان را هم موردتوجه قرار داد. برخی منابع توصیه میهای غیرکالمی مثل وضعیت بدنی شرکت

واع بردار، حضور یابند. انعنوان یادداشتگر و دیگری بهعنوان مصاحبهجلسه حداقل دو پژوهشگر باتجربه، یکی به
 (. 7931بندی کرد )علیزاده، دسته 7-27توان به شرح جدول اهداف پژوهشی روش گروه متمرکز را می
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 . انواع رویکردها در روش گروه متمرکز یا کانونی 0-20جدول 
 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
 وه در اقدامی خاص  برای شناسایی و انگیزه گر بالینی 9
 کنندگان درباره موضوعی خاص برای شناسایی دیدگاه مشارکت توصیفی 4

نفر( در یک محیط مشخص دورهم جمع شده و ضمن  72تا  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 تفاوت این روش با مصاحبه فردی در آن است که در مصاحبه با فرد نمی     

سازد تا وهشگر را قادر میها، پژتوان 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 20-2
 از سوی کارشناسان برای اجرای روش گروه متمرکز معرفی شده است.  2-27الگوهای متعددی به شرح جدول 

 . انواع الگوهای اجرایی روش گروه متمرکز  2-20جدول 
 توضیح انواع ردیف

ها، لها، تدوین سؤاکنندهتعیین 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 عملینگارش دست

 «هاای، اطالعات کلیدی و آزمون سؤالطالعات زمینهسازی، معرفی، ابررسی و آماده»شامل پنج گام  (7333دیک ) 2
 «ریزی، سؤال کردن، هماهنگ کردن و تحلیلمقدمات، برنامه»شامل پنج گام  (2111کروگر و کاسی ) 9
استیوارت و شمداسانی  4

(7331) 
نده، کنهای 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 دبا توجه به مشترکات انواع الگوهای پیشنهادی، در این کتاب و بر اساس الگوی فرایند اجرای پژوهش     
های پیشنهادی و کاربردی انواع الگوها در این ی ظرفیتنوعموردتوجه قرار گرفت و به 9-27کلیدی به شرح جدول 

 الگو مورداستفاده واقع شد. 
 . فرایند اجرای گروه متمرکز7-20جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 بیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش  طراحی پژوهش 7
 رتصادفی بر اساس سؤال پژوهشصورت تصادفی یا غینفر 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
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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 نمونه20-7 

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 تحقیق باید مشخص کرد که به چند نفر مشارکتهدف 

های الزم برای افراد موردنظر را فهرست کرد. با توجه به شناسایی تعداد افراد حائز شرایط سؤاالت پژوهش، ویژگی
ر صورت زیاد بودن( یا غیرتصادفی استفاده کرد. های تصادفی )دتوان از روشبرای دعوت به جلسه گروه متمرکز، می

وهشگر شود. پژدر این روش اغلب از روش غیرتصادفی هدفمند و با تأکید بر افراد دارای تجربه موردنظر استفاده می
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 شرکتانجام گروه متمرکز و مدت و مکان
شوند و نفر از افراد مطلع دورهم جمع می 72تا  6(. در این روش گروه محدودی بین 7983باشد )خسروی  سعیدی، 

ی نظر بگذارند)موسوموردنظر آزادانه به بحث و تبادلشود تا نظر و تحلیلشان را در مورد موضوع ها خواسته میاز آن
(. در صورت امکان بهتر است اعضای گروه از قبل یکدیگر را مالقات نکرده باشند. اگر 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 آنآوری کرد. پژوهشگر باید از تجربه افراد دعوتتوان جمعها بهتری را میاشد، دادهب

جنس، سن، فرهنگ، مذهب »مورد موضوع بحث اطمینان داشته باشد. در کل شباهت افراد ازنظر خصوصیاتی همچون 
ها، بهنندگان بر اساس شباهت سبک زندگی یا تجرکشود. با انتخاب شرکتتوصیه می« و حتی سطح تحصیالت و سواد

 تر کرد. توان بحث باز را آسانها و سایر خصوصیات، میدیدگاه
      

 هاآوری داده. مالحظات جمع20-0
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 برنامها حجم انبوه و پراکنده داده بدون امکان بهرهیا مواجهه ب
ساعت باشد، پژوهشگر باید  2تا  7صورت کارآمد باشد. زمان جلسه بهتر است حداکثر بین مکان و مدیریت جلسه به

تا  4زمانی انتخاب کند. اغلب برای این محدوده زمانی بین  طرح در جلسه را با توجه به محدودهتعداد سؤاالت قابل
طرح در منابع مختلف، پژوهشگر یا تسهیلگر جلسه باید با انواع های قابلسؤال کافی است. با توجه به انواع سؤال 5

 ها استفاده کند. موقع از آنآشنا باشد و به 4-27سؤاالت به شرح جدول 
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 ها آوری دادهطرح در جلسه گروه متمرکز برای جمعبلهای قا. انواع سؤال0-20 جدول
 توضیح انواع سؤال ردیف

 با رویکردی صمیمانه و گرم برای ورود به بحث  مقدماتی 7
 سؤاالت اصلی پژوهش  جدی 2
 کنندگان  با امکان پاسخگویی همه مشارکت باز  9
 های احساسی یا انگیزاننده برای جریان بخشیدن بحث بین همه افراد  با رویکرد 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  کلیدی یا اصلی 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

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 جمعزاری و دادهگام جلسه را برگدر سه

دانی ها و قدرکنندگان درباره استفاده از دادهها و گام سوم پایان جلسه و ارائه توضیح به مشارکتگام دوم طرح سؤال
ی کوتاه، خود، نقش خود و اهداف جلسه محض شروع جلسه، تسهیلگر باید خیلها انجام خواهد شد. بهاز مشارکت آن

جمله نظر شخصی  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

یزی یا طوفان مغزی برای باال بردن مشارکت در بحث استفاده کرد. باید تا حد امکان از سؤاالت های ذهن انگروش
 پرهیز کرد.   « بله یا خیر»های با پاسخ پذیر استفاده کرد و از سؤالباز و انعطاف

ر یا فرد وهشگتواند خود پژنقش دبیر جلسه یا تسهیلگر جلسه در اجرای جلسه بسیار مهم است. این فرد که می     
دیگر با توانایی الزم در این عرصه باشد که از ظرفیت الزم در مدیریت جلسه برخوردار است. او باید از تفکر گروهی 

تر گروه و اثرگذاری بر سایر اعضا جلوگیری کند. همچنین باید فضای فراهم شود یا کنترل جلسه توسط اعضای قوی
نفر صورت نگیرد. تسهیلگر نیاز به مهارت زیادی  2یا  7بحث فقط بین  تا همه افراد گروه در بحث شرکت کنند و

کنندگان به تعامل و توصیف درکشان از عنوان برای تسهیل فرایند گروه، گوش دادن و ژرفکاوی و تشویق شرکت
ابع من پذیرش و مورداحترام باشد. برخیموردنظر 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 هکند. این فرد با در نظر گرفتن ارتباطات غیرکالمی مانند حالت صورت، لحن و تون صدا و حرکات دستکمک می

نند، بر کارت یا بیان هر فردی باید به ترتیبی که افراد صحبت میتواند جزئیات بیشتری را از جلسه ثبت کند. عبمی
جای گذاری افراد بهاساس شماره فرد، شماره صندلی یا نام فرد )نوشته شود(. در رویکردی دیگر از روش شماره

رد باید یک ن فشود. الزم به توضیح است که ایکننده برای محرمانه ماندن اطالعات استفاده میاستفاده نام افراد شرکت
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کننده غیر مشارکتی باشد تا به افراد اجازه دهد به عمق آنچه در گروه به دنبال آن هستند، دست یابند. محل مشاهده
 نشستن فرد یادداشت کننده باید مجزا باشد.

کان مناسب مپس از انتخاب دبیرجلسه یا تسهیلگر، انتخاب محل برگزاری جلسه نیز بسیار مهم است. اتاق، سالن یا      
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»های مهم در هر شرایط ویژگی
اسب و راحت برای استقرار، موقعیت میزگردی و فاصله مناسب کنندگان، فضای منظرفیت الزم برای تعداد شرکت

در  است. یک بحث گروهی« 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»شود.  برای برگزاری جلسه به امکانات حداقلی چون کنندگان پژوهش تعیین میتشرک
خواهد  نیاز« های نام و عنوان، مواد پذیرایی، دستگاه ضبط صدا یا تصویر و ساعتپایه نقاشی، ماژیک، برچسبسه

های وشهای عرصه، ربرداری و نوشتن یادداشتیادداشتسازی کلمه به کلمه گفتگوها، به همراه بود. ضبط صدا و پیاده
ازی سها اغلب با استفاده از دو روش ویدئو و ضبط صدا و سپس پیادهمعمول ثبت اطالعات در گروه متمرکز است. داده

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، پیادهیرکالمی است. البته هرچقدر تعداد شرکتو غ

صحبت کنند، تداخل صدا موجب دشواری ثبت، ضبط و پیاده کردن مکالمات خواهد شد.  زمانهمطور چند نفر به
(. مراقبت از اعتبار و صحت 7935سوی عوری، بنابراین در هنگام ثبت و ضبط باید به این نکات توجه داشت )مو

آوری و ترجیحًا برای تأیید جمع، ها را جمعها این است که کلیه پاسخشده مهم است؛ یکی از راهآوریاطالعات جمع
 کنندگان نوشت. ها را روی تخته یا صفحه مقابل شرکتآن
 

 هاوتحلیل یافته. مالحظات تجزیه20-1
دداً ها را مجرسد. در این مرحله باید پاسخها میآوری شد، نوبت به ساماندهی و تحلیل آنجمعازآنکه کلیه نظرات پس

 هایای تهیه کرد. این کار بهتر است در زمان کوتاهی بعد از جلسه انجام شود. سپس پاسخها خالصهخواند و از آن
یی کرد. ها وجود دارد را شناسابین پاسخ مربوط به هر سؤال بازنویسی شود تا بتوان گرایش مشترک و مشخصی که در

 (.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 جلسهن بحثخالصه کرد»شامل 
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ای ههای دیگر منابع پژوهش ازجمله پیمایشتوان با یافتهها را میجلسه مورد تحلیل و تفسیر قرار گیرند. این یافته
 ها و امثال آن مقایسه، مقابله یا ترکیب کرد.  کمّی، مصاحبه

 
 . نمونه مقاالت علمی در روش گروه متمرکز 20-6

 دهد. هایی از مقاالت علمی با روش پژوهش گروه متمرکز را نشان مینمونه 5-27جدول 
 های علمی روش پژوهش گروه متمرکز  مقاله . نمونه1-20جدول 

 مقاله  ردیف
 فمینیستی مطالعات در کیفی تحقیق روش کاربرد 7

http://jss.iaut.ac.ir/article_521009.html  
 هایهبنگا در کانونی گروه مطالعه) شغلی هایفرصت توسعه و حفظ ایجاد، راستای در ایران، اسالمی جمهوری کار قانون هایچالش واکاوی 2

 (کوچک
https://jibm.ut.ac.ir/mobile/article_80141.html?lang=fa  

(کانونی یهاگروه روش بر تأکید با کیفی تحقیق) اردبیل مدارس دبیران ایحرفه توسعه بر مؤثر هایمؤلفه و عوامل 9  

http://jsp.uma.ac.ir/article_799.html?lang=fa  
4 Illness Representation and Smoking Behavior: a Focus Group Study of HIV-Positive Men 

e/article/abs/pii/S1055329005600787https://www.sciencedirect.com/scienc  

5 Why people use herbal medicine: insights from a focus-group study in Germany 
 6-2160-018-https://link.springer.com/article/10.1186/s12906 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jss.iaut.ac.ir/article_521009.html
https://jibm.ut.ac.ir/mobile/article_80141.html?lang=fa
http://jsp.uma.ac.ir/article_799.html?lang=fa
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1055329005600787
https://link.springer.com/article/10.1186/s12906-018-2160-6


 

 

 026 مرجع پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

روش پژوهش    
 22 تحلیل گفتمان

 هدف کلی: آشنایی با فرایند اجرای پژوهش تحلیل گفتمان  

 اهداف یادگیری
 تحلیل گفتمان و انواع رویکردهای آن  آشنایی با مفهوم 
 گیری در تحلیل گفتمانآشنایی با مالحظات نمونه 

 در تحلیل گفتمان آوری دادهآشنایی با مالحظات جمع 

 ها در تحلیل گفتمان    آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه

ی را ای 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 گفتمان22-0

یا متن است؛ که از واحدهای زبانی در  تالشی برای بررسی نظام و آرایش عناصر زبانی در فراجمله 7حلیل گفتمانت
نگی شناسایی چگو»را از ابعادی چون  توان گفتمان یا متنکند. 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.  7-22رویکردهایی شرح جدول 

 . انواع رویکردهای مطالعاتی در تحلیل گفتمان0-22جدول 
 توضیح انواع ردیف

 بانی ز هایگرایانه 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
 تحلیل و توصیف نقش عواملی چون زمینه تاریخی و انواع نهادهای دارای قدرت در القاء معانی انتقادی 9
 ین فردی، بین فرهنگی و شناخت تحلیل و توصیف نقش زبان در تعامالت ب 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 « شناسی، ارتباطات و علوم شناختیروان

اطالعات زبانی شامل توصیف زبان و کاربرد »(. این مطالعه از سطح 7931)روضاتیان و امیرپور،  است« کاربردی متن
. از گیردرا در بر می« اطالعات غیرزبانی شامل رابطه بین زبان با فرهنگ و محیط»و « هاشناخت رابطه جمله»تا « آن

 (. 7918)بهرام پور،  اشاره کرد 2-22توان به مواردی به شرح جدول ترین اهداف تحلیل گفتمان میمهم
 ترین اهداف تحلیل گفتمان . مهم2-22جدول 

 اهداف ردیف
 نشان دادن رابطه بین نویسنده، متن و خواننده 7
 «جریان تولید گفتمان»شناسایی ساختار عمیق و پیچیده تولید متن به معنای  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

در عهد باستان دنبال کرد. البته رتوریک معنای وسیعی دارد و اغلب « رتوریک»توان در ریشه تحلیل گفتمان را می     
د. یعنی از اجزای اصلی رتوریک کالسیک تأکید بر شوگفته می« فن مطالعه گفتمان اقناعی خطابه در حضور جمع»به 

                                                           
1. Discourse Analysis  
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فتمان با های تحلیل گشباهت باوجودگفتمان بود. « ترکردنکنندهتر و درنتیجه قانعیادماندنیبه»ابزارهای ویژه برای 
در زبان روزمره و در علوم « محتوا»دانند. هرچند اصطالح ها را متفاوت میتحلیل محتوای کیفی، کارشناسان آن

 «مشاهدهابعاد قابل»را برای « روش تحلیل محتوا»ها اجتماعی به معنا و اطالعات موجود در گفتمان اشاره دارد اما آن
 (. 7983، 7دایکشود )ونبر معنای موارد مورد مشاهده تأکید می« روش تحلیل گفتمان»دانند ولی در می
   

 . فرایند اجرای پژوهش تحلیل گفتمان 22-2
 توان دنبال کرد. را می 9-22وهش تحلیل گفتمان فرایندی به شرح جدول در اجرای پژ

 . فرایند اجرای پژوهش تحلیل گفتمان7-22جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 بیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش و مشخص کردن رویکرد پژوهشی تحلیل گفتمان طراحی پژوهش 7
 گیری در انواع تحلیل گفتمان هگیری با مالحظات خاص نموننمونه گیرینمونه 2
 های کیفی در تحلیل گفتمان آوری دادهجمع هاآوری دادهجمع 9
 شده و مبتنی بر رویکرد کیفی تحلیل گفتمانآوریهای 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»یکی از رویکردهای نظری  انتخاب     
 آوریگیری، جمعنمونه»و در مرحله طراحی پژوهش بسیار مهم است. این انتخاب در هدایت فرایند پژوهش در مراحل 

 کلیدی دارد.   نقش « گیریها و در ادامه بحث و نتیجهها، تحلیل دادهداده
 

 گیری در تحلیل گفتماننمونه . مالحظات22-7
ه، یادداشت، مصاحب»های موجود در انواع اسناد شفاهی و مکتوب مانند تواند پیامبررسی در تحلیل گفتمان میمنابع قابل

باشد.  «ا و امثال آنهجلسه، 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

توان یک گفتمان معین را تشخیص داد و حدومرزهای آن را مشخص کرد. برای نمونه (. در بیشتر مواقع می7918پور، 
مان یا ؛ یا اینکه یک گفتاست یافتهپایانل یا رخداد ارتباطی در کجا آغاز و در کجا توان تشخیص داد که یک تعاممی

هایی هم وجود دارد که این امر تا این حدی واضح نیست. هرچند چند گفتمان برای انتخاب وجود دارد. اما موقعیت
ئله پارلمانی درباره یک مسراحتی یک مکالمه را تشخیص داد اما بازشناسی و تشخیص یک بحث طوالنی 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»ای یا مستقل باید در نظر گرفت. در این شرایط به مفاهیم نظری برای تعیین زنجیره

                                                           
1. Teun Adrianus Van Dijk  
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های سخنگویان یا نویسندگان، فضای ارتباط، های مختلف، نیت، روابط بینامتنی میان گفتمانهاوحدت یا انسجام آن
 (. 7983نیاز است )ون دایک، « ای ارتباطهای زمینهزمان، مکان و سایر جنبه

ه دودمح»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

شناخت یا احساس برآمده از یک متن از ابعاد مختلف « Textureبافت یا »هستند اما « حروف، نماد یا جمالت مختلف
نیز به همه آن « Contextمحتوای دربرگیرنده یا »ن است. از یک مت« شناسانه و امثال آنگیری، زیباییعاطفی، جهت»

توانند بر معنای آن اثر اشاره دارد که متن را در بر دارند و می« زبانی، مکانی، زمانی، احساسی و امثال آن»عناصر 
 «یا جمله یک بند»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 

مانی ازد. در اغلب سطوح گفتدپرمی« معنای ایجادشده»ها در گفتمان با تأکید بر خصوص رابطه بین گزارهها و بهگزاره
دایک، ونهای پیشین وجود دارد )یک متن یا گفتگو از گزاره پذیری هر گزارهیا تأکید بر اثر« اصل نسبیت گفتمانی»

 گیری توجه به هر یک از عوامل اثرگذار در معنای گفتمان نقش مهمی دارد.  (. بنابراین در نمونه7983
ول، ها، فصفکلمات، عبارات، پاراگرا»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»، «گروه اسمی یعنی پسرجوان»، از سه سازه شامل «رفت

ا گیرد که اغلب یک کلمه ینوان یک واحد مجزای معنایی موردتوجه قرار میعشود. عنصر واژگانی نیز به-تشکیل می
ود. شبیشتر از آن است. جمله نیز یک واحد دستوری است که اغلب از یک گروه اسمی و یک گروه فعلی تشکیل می

 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 میزبانهای غیرفرازبان نیز شیوه     

 های فونت در متن نوشتاری اشاره کرد.ها یا سایزها و تغییر شکلتوان به حرکات دست یا لحن کالم یا اندازهها میآن
 شود. درمجموع برایکار گرفته میآن به موقعیت نیز بر شرایط حقیقی مکانی و زمانی تأکید دارد که زبان در     

 آن را مشخص کند.  « بافت»و « متن»انتخاب جامعه یا نمونه باید محدوده 
ته مهم استفاده کرد. نک« تصادفی و غیرتصادفی»گیری های نمونهتناسب از انواع روشتوان بهبرای این منظور می      

یان ویژه در م، احتمال قضاوت و سوگیری پژوهشگر است. این امر بههای مربوط به متون مورد تحلیلگیریدر نمونه
 شود. برای نمونه درهای پراکنده افراد دارای مشکل روانی و برخوردار از تالطمات شدید دیده مینوشتهمتون و دست

کثر ود تاحتمال وجتحلیل گفتمان متون مربوط به فرد دچار افسردگی با شدت و ضعف در مقاطع مختلف زمانی، 
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قطع منظور جلوگیری از افزایش سهم یک میابد. بنابراین بههای او افزایش مینوشتهمحتوایی یا مطالب ضدونقیض در 
زمانی خاص مانند دوران شدت بیماری یا کاهش آن، نمونه بیشتری از دوران مختلف و بر اساس اطالع از مقاطع 

 (.  789: 7983، زمانی 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»مصاحبه( باشد. به این دلیل که موضوع موردتوجه، فرد نیست بلکه 
هش های پژوشوند. درمجموع حجم نمونه به پرسشه برای غنای تحلیلی میباعث زحمت بیشتر و بدون ایجاد زمین

یک متن و اهمیت آن در یک قلمروی اجتماعی خاص، نمونه محدود و تکلیف آن مشخص  بستگی دارد. در تحلیل
ی حجم نمونه اهای بیشتری نیاز خواهد بود. بنابراین محدودیتی بربه نمونه« گفتمان»است. اما در تحلیل انواع متنوع از 
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 جمع22-0 

شناسایی »، «شناسایی افق دید دیگران»یست بلکه در تالش برای های دقیق نآوری 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  4-22کنندگان در مراحلی به شرح جدول شده از شرکتآوریهای جمعهای طبیعی با دادهتحلیل روی داده

 شود. می
 آوری داده در تحلیل گفتمان  . فرایند جمع0-22جدول 

 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

مل ابه تعامثسازی 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 ها به واحدهای کوتاه، طبقهدر جمله و بین عبارات، تبدیل جمله
های سرعت تحلیل»و « دقت در تدوین»، «انتخاب جمالت»هشگر در استوار باشد. توانایی پژو« هاتحلیل وابستگی

 ها بسیار مهم است.     آوری دادهدر طول جمع« های دقیقیادداشت»با « اولیه
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در مرحله کدگذاری با تقسیم اولیه متن به چند بخش و مقوله، مضامین جدید در حین مطالعه متن جستجو       
ند های بیشتری رفت. در این فرایدنبال نمونهها، بهتوان با بازگشت به دادهامین میشود. با توسعه شناخت از مضمی

 دنبال نقاط بحران وشوند. یک روش این است که بهبرخی از مضامین کنارگذاشته شده و مضامین جدیدی ایجاد می
صورت الکترونیکی ا متنی بهههای 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 یافته22-1

ترکیب هر »و یا  «انتقادی یا تبیینی»و « توصیفی یا تفسیری»های ها در تحلیل گفتمان اغلب از روشبرای تحلیل یافته
 شود. استفاده می 5-22به شرح جدول « دو

 ها در تحلیل گفتمان های تحلیل یافته. روش1-22جدول 
 توضیح هاروش ردیف

 الف( توصیف و تفسیر کالم در بافت مشخص گفتمان برای درک معنا و مفهوم کالم در حد ممکن توصیفی یا تفسیری 7
 تار و کارکرد گفتمان بدون توجه به جریان تولید گفتمان و اثر محیط یا اجتماع ب( توصیف ساخ

ینی بتر از گفتمان ازجمله تاریخ زندگی فردی و جمعی، امیال افراد، جهانالف( توجه به بافت گسترده تبیینی 2
 های گفتگو، وابستگی به نهادها و شرایط موجود جامعهطرف

 در گفتمان « قدرت، زور و نابرابری»ایی مانند هب( توجه به نقش ایدئولوژی
 ترکیبی از موارد قبل  ترکیب توصیف و تبیین 9

ها و ، رسانهمتون»کند تا بر اساس مطالعه پژوهشگر تالش می« توصیفی یا تفسیری یا سنتی»در روش تحلیل       
ها و عوامل اجتماعی، فرهنگی و چه زمینهرا نشان دهد و مشخص کند « 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 یابدکند و محدوده پژوهش از سطح بافت موقعیت فرد به سطح کالن جامعه، تاریخ و ایدئولوژی وسعت میمی

ا یا هالیه یا مشخصه در میان سایر الیهبرای یک« تفسیر مقطعی  ژرف»اصلی تحلیل، برش یا انجام  از ابزارهای
لیل کند. در این راستا تحهای مختلف در سطوح متفاوت کمک میها است. این امر به ایجاد ارتباط بین مؤلفهمشخصه

 (.  7935)خنیفر و مسلمی،  گیردصورت می 6-22به شرح جدول « در زمان»و « زمانهم»در دو بعد 
 «   و در زمان زمانهم»های گفتمان در دو بعد . تحلیل داده6-22جدول 

 توضیح ابعاد ردیف
 هاطور مجرد و جدا از سایر مشخصهبررسی یک مشخصه متنی به در زمان 7
 دارد(طور پیوسته و در ارتباط با یکدیگر )سهم بیشتری 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« روش تحلیل جامع و کلی»و « پاراگراف نقل و مسیر
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 های متنی ازبر تفکیک الیه« برش افقی»هستند. در « زمانهم»و « ر زماند»افقی و عمودی، ابزارهایی برای تحلیل 
ود. شالیه و ربط چند مشخصه با یکدیگر تأکید میبر 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»دهد. برای نمونه طرفداران نظریه را انجام می

بر « راییگصورت»و هم تبیینی به تحلیل محتوای یک گفتمان بپردازند. در بعد و هم به شکل توصیفی « گرایی
های معناشناسی به کاربرد مناسب قواعد شود. اما معناشناسان زایشی در بحثهای کاربرد زبانی پرداخته میخالقیت

شنونده،  اهیت مقاصد گوینده وم»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

 که در معنای هر جمله یا عبارت دارد، در تحلیل گفتمان موردتوجه قرار دارد. 
 

اس های صوری یک متن بر اسبر مجموعه ویژگی د توصیفیها با رویکرتحلیل یافته . تحلیل توصیفی: 22-1-0

تأکید دارد. در تحلیل متون، کانون توجه پیوسته بین « واژگان و دستور»های مربوط به های خاص مانند گزینهانتخاب
 و در نوسان است. این تغییر« های مورداستفاده در متننوع گفتمان یا انواع گفتمان»و « آنچه در متن وجود دارد»

 است.  6-22جایی در محورهایی به شرح جدول جابه
 (0779جایی کانون توجه در توصیف متن )ایزدی، . محورهای تغییر و جابه6-22جدول 

 توضیح محورها ردیف
 هستند؟ « ایای، بیانی و استعارهتجربی، رابطه»های کلمات واجد کدام ارزش 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 تحلیل روابط واژگان می

نوع فرآیندها و مشارکت مسلط، کنشگری نامشخص، تشخیص فرآیندها، »توان به ره کرد. در تحلیل دستوری میاشا
وان تتوجه داشت. در تحلیل روابط دستوری می« سازی، جمالت معلوم یا مجهول، جمالت مثبت یا منفیفرآیند اسم

ای هنوع، ویژگی»یا « هاا و نحوه استفاده از آنکاربرد انواع ضمیر ما و شم»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 می7918موردتوجه قرار داد )بهرامپور و شعبانعلی، 
 برای توصیف یا تفسیر متن استفاده کرد.  22-1
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 . سه محور کلیدی برای تفسیر یا توصیف متن7-22جدول 
 توضیح محورها ردیف

 کنندگان در گفتمان از بافت موقعیتی و بینامتنیتفسیر شرکت بافت یا زمینه 7
 های معنایی یا کاربردی و سناریوهانظامای، واژگان، نوع گفتمان مورداستفاده، قواعد، دستور، انسجام جمله انواع گفتمان 2
 تفاوت یا تغییر در خالل تعامل  تفاوت و تغییر 9

های کنش ها و تبدیلفرضهای نهفته در پیشخود بیانگر روابط قدرت و سلطه و ایدئولوژیخودیمرحله تفسیر به     
(. یکی از موارد 7918است )بهرامپور و شعبانعلی، گفتمانی به صحنه مبارزه اجتماعی نیست بلکه برای آن به تبیین نیاز 

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 در گفتمان را شکل می« همکاری

است « قاعده رفتار یا چگونگی بیان رویداد»و چهارم « قاعده ارتباط یا توانایی ارتباطی»، سوم «نطبق بودن با حقیقتیا م
 (. 7939)ویدوسن، 

استعاری  است، تفکیکی« های زبانیجنبه»یا « صورت شکلی زبان»که تأکید بر توان هنگامیدر 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 متر رفت. باوقوف بیشتر نسبت به گفتمان بهتر و زیربناییبرای سطوح عمیق« شکل، معنا و کنش»
و  توان کار را از ابعاد ارتباطیدی میهای ارتباطی و تعاملی آن را شناخت. با این نظم تحلیلی پیشنهاتوان جنبهمی

 (.  7983دایک، تعاملی آغاز کرد )ون

ای هتحلیل تبیینی بر ارائه روابط علی مستدل و مبتنی بر مبانی نظری متقن در مورد پدیده. تحلیل تبیینی: 22-1-2

 شده است. ارائه 8-22 ها در جدولموردبررسی اشاره دارد. برخی محورهای قابل توصیف و تبیین در تحلیل یافته
 ها در تحلیل گفتمان. برخی محورها برای تحلیل یافته3-22جدول 

 توضیح محورها ردیف
 و نقش آن در ایجاد متن « روش نویسنده برای روایت داستان از یک زاویه دید خاص» زاویه دید 7
پی( دردیگر در دو سطح خرد )مطالعه جمالت پیها در یک گفتمان به یکها 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
 ش و پاسخ(.  گفتار در مکالمه که قسمت دوم آن پاسخ قراردادی به قسمت اول باشد )مانند پرسهر 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 شامل دانش تولیدکننده متن درباره سازه توانش ارتباطی 6

 رای اثرگذاری متن بر مخاطب هدف ب« 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»مطالعه  کاربردشناسی 8
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عناصرزبانی ارجاعی با « مرجعپیش»در متن و معنای آن است. « مرجعیا پسپیش »حلیل بر مبنای انواع ضمیر ت ع ارجا 3
. است« جمهوررئیس»است. در این مثال ضمیر او ارجاع به مرجع « جمهور رسید. او...رئیس»مانند  ترپیشموضوعات 

 ت.های پس از خود اسضمیری 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
 لیدککلید صفحه»، «کلید مسئله»، «کلید در»که کارش ایجاد معنای خاص برای هر کلمه مانند کلید است.  Co-textیا  معنادهنده 77

 معنای خاص خود را دارد. « کلید کامپیوتردر، مسئله و صفحه»چون هایی با معنادهنده« کامپیوتر
 کند. و قراردادهای متنی موردقبول یک جامعه گفتمانی پیروی می هاوارهطرحنوعی کاربرد زبانی که از  ژانر 72
  ه ارتباط کالمیترکیب اثرمتقابل متن کالمی با امکانات دیداری و شنیداری متفاوت برای معنی بخشیدن ب چندبعدی 79
 عوامل همراه با کالم و متن مانند زبان بدن، لحن یا شکل و فونت نوشتاری  فراکالمی  74
 کننده پیام و تأکید بر اطالعات مشترک در یک موضوع  مفروضات گوینده یا نویسنده درباره شخص دریافت فرضپیش 75
 ها در درک متون فرض برای هدایت افکار و قضاوتیا نوعی پیش هاساختارهای ذهنی تصورات درباره واقعیت وارهطرح 76
 تحلیل بر مبنای تالش طرفین مکالمه برای رسیدن به هدف ارتباطی با پیروی از قواعد کلی قراردادی در ارتباط  اصل همکاری  71
 وضوع اصلی محتواکننده محتوا با تأکید بر متحلیل بر مبنای دانش مشترک تولیدکننده و دریافت مبتدا 78
« تجربه علمی دانش علمی مبتنی بر»، «دانش فلسفی یا مبتنی بر استدالل عقلی»شناخت مبتنی بر نظریه دانش حاصل از  شناسیمعرفت 73

 « دانش عرفانی مبتنی بر شهود و فطرت درونی»و 
 با دیدن کلمه شیر یا فریبکاری با دیدن روباه  کننده بر اساس مواجهه یا واژه مانند تداعی شجاعتمعنای داللت معنای تلویحی 21
 «   های مختلفانسجام بیرونی یا ارتباط متن»و « متنیانسجام درونی یا روابط درون»با  انسجام 27
 وسیله آن تحلیل بر مبنای دانش تولیدکننده محتوا درباره نظام هر زبان و نحوه رمزگذاری به منددانش نظام 22
همگرایی  29

 رتباطیا
 ها بر مبنای میزان همگرایی ارتباط بین فرستنده و گیرنده بر اساس دانش دو طرف و تبادل معنی آن

 تحلیل بر مبنای اینکه بیشتر یا کمتر از حد الزم یا موردنیاز اطالعات ندادن در طرفین گفتمان  اصل کمیت 24
 ت و اغراق نکردنتحلیل بر مبنای وجود صداقت و نگفتن اشتباها اصل کیفیت  25
 تحلیل بر مبنای طرح موضوعات در راستای هدف رابطه یا موضوع ارتباط کالمی  اصل ارتباط 26
 تحلیل بر مبنای واضح بودن پیام و پرهیز از ابهام و کژتابی  شیوه بیان 21
 تحلیل بر مبنای رویکرد مثبت یا منفی داشتن نسبت به یک موضوع نگرش 28
 «  اشارات ضمنی»یا استفاده از « آشکار یا پنهان بودن شخصیت»لیل بر مبنای تح آشکار بودن 23
 کارگیری زبان، برای مثال قول دادن یا هشدار دادنشده ارتباطی از طریق بهیک عمل شناخته درآوردنبه اجرا  کنش بیانی 91
 گرایش و دیدگاه تولیدکننده محتوا و گیرنده هنگام دریافت محتوا  جایگاه 97
 کاربردشناختی با تأکید بر معنای زبان در کاربرد آن در تولید متن با توجه به تفسیر گیرنده آن   معنی کاربردی 92
 « زن»برای واژه « مؤنث، انسان و فرد»های عناصر معنایی رمزگذاری برای هر واژه مانند رمزگذاری مؤلفه معنایی مؤلفه 99
 تاللفظی منفی یا مثبآیی از یک کلمه به کلمه دیگر و ایجادکننده معنای تحتدر اثر باهم یافتهمعنای گسترش عروض معنایی 94
 توجه کننده در همه سطوح گفتمان تحلیلی با تأکید بر تمهیدات اقناعی و انواع ساختارهای خاص جلب رتوریکی 95

      
 گرا. تحلیل گفتمان صورت22-6

ه تر ازجملواحدی از زبان است که بزرگ« گفتمان»تن توجه دارد و در آن این رویکرد بر شکل، صورت و ساختار م
در وجود هر انسانی که به « گرایانصورت»گیرند. دیدگاه بوده و در تحلیل گفتمان این واحدها موردبررسی قرار می
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فیزیکی  به شکلیگوید، دستگاه خاصی از دانش تکوین یافته است که به نحوی در ذهن و مغز او 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.    3-22جدول 
 . عوامل مؤثر در استفاده از دانش در گفتار و نوشتار9-22جدول 

 توضیح عوامل ردیف
 « شدهخوانده»یا « شدهدهشنی»چگونگی تعبیر و تفسیر محتوای  ادراک 7
 شده و علت آن آنچه گفته یا نوشته تولید 2

ادی . با این رویکرد استفاده عتأکیددارند« جنبه خالق کاربرد زبان»گرایان زایشی ازجمله نوام چامسکی بر صورت     
و « منسجم»، «حاالت درونیهای خارجی یا نسبتاً آزاد از سلطه محرک»، «نامحدود»، «بدیع»طور پیوسته از زبان به

ا هها را در همان موقعیتکه او احتماالً آن انگیزدبرمیرا در مخاطب آن « افکاری»است. کاربرد زبان « هامناسب موقعیت»
تواند مبتنی بر معرفی کلمات خاص (. این نوع تحلیل می7985زاده، های مشابهی بیان کرده است )آقاگلگونهبه

بانی را در های جدید زتوان کاربرد صورتمعنایی مثبت یا منفی باشد. در تحلیل گفتار عادی، می با بار شدهاستفاده
تحلیل مدنظر قرار داد. همچنین با برداشت کلی از منظور تولیدکننده محتوا اینکه تا چه حد در انتقال مفهوم موردنظر 

لیل صوری یا تواند محوری بر تحیق دست یابد نیز میتوانست بهتر به این توفموفق بوده یا با کاربرد چه محتوایی می
 شکلی باشد.  

رابطه  است. در این« گفتن، نوشتن، شنیدن یا خواندنسخن»کاوی با تأکید بر نحوه کاربرد زبان هنگام گفتمان     
 کید آهنگچگونگی تلفظ، تأ»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 سخنگوکننده کنشجمالت را به یکدیگر ربط داده، تعیین»

ه قرار داد. موردتوج« شناسیعنوان خواهر زبانشناسی بهنشانه»م با توجه به توان ابعاد بصری گفتمان را هتحلیلی می
ست. ا پیداکردهای یا چندوجهی ضرورت بیشتری وتحلیل بین رسانهای تجزیهاین امر در دوران ارتباطات چندرسانه

 ایماواشاره، حرکات»مانند  های غیرکالمیکنند و انواع گوناگونی از کنشتنهایی عمل نمیدر گفتمان شفاهی، آواها به
مثابه در معنای سخن تأثیر دارند و باید به« بدن، فاصله سخنگویان، تشویق، خنده و امثال آن قرارگرفتهصورت، طرز 

بخشی از کل رخداد ارتباطی مورد تحلیل قرار گیرند. خشم تنها در انتخاب لغات یا بلندی صدا، آهنگ و زیروبمی 
 (.      7983دایک، شود )ونای عصبانی نیز ظاهر میآلود یا در چهره، بلکه در حرکات خشمکنداصوات نمود پیدا نمی
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 گرا. تحلیل گفتمان نقش22-7
در این رویکرد تحلیل گفتمان تأکید بر مطالعه چگونگی استفاده از زبان بر اساس کارکردهای آن دارد. یعنی از سطح 

« بین فردی تبادل اندیشه و ارتباط»عنوان ابزار ارتباطی برای ن به سطح توجه به زبان بهای زباگرایی و نظام نشانهصورت
ها، بندها یا سایر ها، جملهترتیب واژه»(. تحلیل گفتمان با دستور زبان در اشکالی مانند 7985رود )آقاگل زاده، می

سطحی باالتر چگونگی تأثیرپذیری شکل گیرد. در 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 بودن و دستوریساختخوش»
توری است، بلکه تا حدی غیرقابل فهم نیز هست. اما اگر این جمله بخشی از زنجیره گفتمانی تنها غیردسشود، نهمی

تواند کامالً طبیعی باشد. ترتیب لغات یا عبارات در یک جمله اختیاری یا دلبخواهی ها باشد، ناکامل بودن آن میجمله
ی های گوناگونی داشته باشد. در بسیارنقشتواند کارکردها یا نیست. 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 میاست. اما بخش

 (.7983دایک، موردتوجه قرار گیرد )ون« های مختلفتقابل، تأکید یا انتخابی از میان گزینه»دیگری چون  کارکردهای
 هایی از جمالت و کلها یا زنجیرهیعنی معناهای انتزاعی و مفهومی کلمات، جمله« سطح معنا»در تحلیل تأکید بر      

شناسان شناسان و رواننامند. زبانمی« معنایی بازنمایی»ان را شناسان اغلب این معانی انتزاعی گفتمگفتمان است. زبان
سیله کاربران وکه گفتمان در خود واجد معنا نیست بلکه معنا به اعتقاددارند« نسبت به معنا رویکردی تجربی»شناختی با 

اغلب « معنا»است. یعنی  «فهم، درک مطلب یا تفسیر»شود. فرایند نسبت دادن معنا همان زبان به گفتمان نسبت داده می
که این معناها، مشترک و اجتماعی هستند و نباید  اعتقاددارندشناسان شود. برخی جامعهبه ذهن کاربران زبان مربوط می

 های اجتماعی در ساختارهای اجتماعی مربوط شوند. ها را تا این حد به ذهن مربوط کرد؛ بلکه باید به تعامل یا گروهآن
های های مختلف، الگوی تک نقش مانند سخنرانیژانرها عالوه بر الگوهای مورداشاره باوجود نقشدر تحلیل      
های توان به سخنرانیتوان موردتوجه قرار داد. از نمونه رویدادهای کالمی با ژانر تک نقشی میطرفه را هم مییک

به « جمگفتمان منس»ها یک است. در تحلیلتحلیل مذهبی یا انگیزشی اشاره کرد که با توجه به هدف سخنرانی قابل
بستگی دارد که مخاطبان با آن در جهان  های ذهنی و بینافردیوارههای بافتی، طرحمیزان وابستگی آن به واقعیت

 (.7939، 7فرهنگی آشنا هستند )ویدوسن-اجتماعی

                                                           
1. H. G. Widdowson  
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ود. یا شناخت نقش عنصر زبانی ب شناسیگرای 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»، «بارنقش در ارتباط با تقابل واجی»، «هاصدا
شاره ا« های تکیه، نواخت، کشیدن و دیگر عوامل اثرگذار در یکپارچگی آواییمشخصه»، «ی یا عاطفینقش مرزنمای»

دن تکیه، کشی»و اغلب با « احساس یا حالت خاصی»کننده های داللتکرد. منظور از نقش عاطفی تأکید بر شاخص
ه بیشتر شان نیستند؛ بلکاصلی یا واژگانی ها دارای معنیبافتی، 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 بافتدر استفاده از انواع ظرفیت

ونگی چگ»توان به گرای مکتب پراگ میشناسی نقشوجه داشت. از دیگر موارد مورد تأکید زباننقش توصیفی ت
ها های سازنده آنهای زبان و همچنین میزان بار معنایی نهاد و گزاره بخشجمله گیری مفاهیم در درون ساختشکل

واژه در هر بافت خاص معنای خاصی خواهد  ها تأکید کردند که هراشاره 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»، «سازیبرجسته»، «کهنه
گراها بر حالت چندنقشی تواند کهنه باشد. درمجموع نقشیا جدید است در جمله دیگری می که در یک جمله تازه

 (.7985)،  دارندتأکیدهم « ترغیبی»و « اجتماعی»، «احساسی یا عاطفی»زبان یعنی عالوه بر نقش توصیفی، بر نقش بیان 
ای قهرسیدن است. به این معنا که زبان طب لکبهگرایی بر قیاس متن و برخالف رویه قبل از جزء رویکرد دیگر نقش     

ری قضایا و کارگیهایی انتزاعی هستند که از طریق بههای زبانی واقعیتکلی و نظامی در هم بافته است. بنابراین متن
اس، شوند. بر این اسای از گفتارهای مربوط به زبانی خاص استنتاج میپذیر بر تودهنظرات منطقی سودمند و آزمون

ن منوال که آید. بدیهای زبانی از راه تحلیل یا تجزیه نقشی به دست میای متنم روابط ساختی زبان از تجزیه طبقهنظا
-شود و این کار تا تجزیه کامل و مشخص شدن عناصر بنیادین و تجزیهتجزیه می ترکوچکهای هر بار متن به بخش

ت پیچیدگی و انتزاعی و ریاضی گونه بودن آن، استفاده از آن را علیابد. برخی از پژوهشگران بهناپذیر زبان ادامه می
 (.7985زاده، دانند )آقاگلهای طبیعی بسیار دشوار میبرای تحلیل زبان

های زبان در زمینه فرهنگی مورداستفاده است. در گرایی، تأکید بر تعیین نقشدیگر از رویکردهای نقش دریکی     
نای گیرد. درواقع معتحلیل صورت می« ادبی»و « هدایت محیط»، «کاربردشناختی»نقش  این رویکرد اغلب زبان در سه

بر بررسی  «تحلیل بافتی»تک کلمات نیست بلکه در نقش آن کلمات در عبارت در موقعیت خاص است. عبارت در تک
 زبان بر پایه بافت موقعیت با متن زبانی موردنظر تأکید دارد.   
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 تقادی . تحلیل گفتمان ان22-3
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»طورکلی به دنبال کشف زبان است که به

فرهنگی  –ای از قراردادهای اجتماعی ای از کردار اجتماعی یا مجموعهگونه« گفتمان»است. در این دیدگاه « شناختی
شناسی، عواملی (. در این رویکرد از زبان7939ای خاص و تسلط بر آن است )ویدوسن، برای درک حقیقت به شیوه

ن ثر دارند یا متها ادر 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 میکه حقایق را توسط قدرت
ها اغلب با کمک نهادهای اجتماعی و ضمن برخورداری از سازند. این گفتمانمیها را گفتمان« اجتماعی و سیاسی

کنند. عنوان امری طبیعی را فراهم میو به« پذیرش عمومی بدون مقاومت»زمینه « ایدئولوژی و اهداف خاص»
« گیرندیمند یا تصمیم کناندیشند، 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
هستند. در این راستا دیکتاتورها در بعد داخلی و استعمارگران نوین در بعد خارجی کشورها برای سلطه بر جامعه و 

قش کنند. نطه از ابزار زبان برای همسو کردن و متقاعد کردن افکار عمومی استفاده میجغرافیای موردنظر و اعمال سل
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 71-22تواند با توجه به محورهای تحلیلی به شرح جدول می
 ها در تحلیل گفتمان انتقادی . محورهای تحلیل یافته01-22جدول 

 توضیح محورها ردیف
 برقرارکردن رابطه بین عناصر پراکنده گفتمان و ایجاد هویتی متعادل   بندیمفصل 7
  یت به آنهای داخل گفتمان و ارائه معنا و هوکننده دیگر نشانهاستفاده از نشانه جذب دال مرکزی 2
 های شناور، سرگردان و بدون هویت و معنا در حوزه گفتمانی دال عناصر 9
 عناصر بیرون آمده از حوزه گفتمانی و قرارگرفته در چارچوب یک گفتمان  هالحظه 4
 تعیین محدوده معانی بالقوه در بیرون منظومه گفتمانی   حوزه گفتمانی 5
 ضدیت و تکثر در جامعه بدون قابلیت نمادپردازی در نظم گفتمانی حوادث حاصل از رشد خصومت، 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 گفتمان مانند هژمونی سلطهشده به کارگزاران اجتماعی در یک هویت داده استیال 3
 پوستان با سفیدپوست و غیر سفیدپوست ها و تکثرها مانند گفتمان سیاهها با تفاوتهماهنگی بین دال تفاوت هماهنگ 71

ل رد تحلیعنوان جزئی از روند مبارزه اجتماعی در ظرف مناسبات قدرت مودر این رویکرد در مواردی گفتمان به      
سلطه، زور، قدرت، مهاجرت، نژادپرستی، »هایی چون توان با نقد بر اساس مقولهها را میگیرد. تحلیل دادهقرار می
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        های انتقادی با رویکردهای نظری به شرح جدولانجام داد. این تحلیل« تبعیض جنسیتی، نابرابری قومی و غیره
 قابل انجام است.  22-77

 ها در تحلیل انتقادی متون  انواع نظریه. 00-22جدول 
 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 شناسی گفتمانی با تأکید بر تبیین قابلرویکرد روان الکال و موف 4

 در بافت کلی آن« ا، اعمال و نهادهاکلمات، گفتاره»مؤثر در درک معنای اجتماعی 
 رویکرد اجتماعی ن شناختی تئو ئی ون دایک 5
 شناسیرویکرد جامعه ن زبان روث وداک 6
 شناسی اجتماعیرویکرد نشانه گانتر کرس و ون لیوون 1
 انتقادی تلویحاً و فرهنگی ن اجتماعی رویکردی جی پل 8

د تأکید ها برای تشکیل یک واحهای اتصال بخشبندی بر شیوه، مفصل« و موفالکال»ها با رویکرد در تحلیل یافته     
توان مطالعات فرهنگی را از یک الگوی ارتباطی )تولید/ متن/ مصرف/ رمزگذاری/رمزگشایی( بندی میدارد. با مفصل
معروف  «یا دال پیرامونی وقفه»به « بندیمفصل»تغییر داد. مواضع دارای تفاوت تا زمان « زمینه محور»به یک مطالعه 

 7-22(.  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

 
 (0791ی، کوثری و تفرشهای گفتمانی)ها و نظم. مدلی انتزاعی از گفتمان0-22شکل 

برای درک علمی گفتمان، مفهومی کلیدی است؛ زیرا ایدئولوژی « ایدئولوژی»از منظر تحلیل گفتمان انتقادی، مفهوم      
و ابزار ایجاد و حفظ روابط نابرابر قدرت در جامعه است )فرکالف، « متضمن بازنمود جهان از دید منافعی خاص»
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کارسازی نقش کردارهای گفتمانی در حفظ و بقای جهان اجتماعی در آن (. تحلیل گفتمان انتقادی، قصد آش59، 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، 
 

 . رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف 22-3-0
 دنبال کرد.  72-22توان به شرح جدول ای تحلیل یک فرایند ارتباطی را میچارچوب فرکالف بر

 . چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف 02-22جدول 
 توضیح محورها ردیف

مختلف  فراتر از سطوح« سیستم آوایی و انسجام و یکپارچگی سازمانلغات، گرامر، نحو، »شناختی در قالب تحلیل زبان متن 7
 ها بر هم( )با تأثیر دوجانبه آن« لغوی -های معنایی و گرامریویژگی»تأکید بر  با« جمله»

 از طرفی فاصله میان جامعه و فرهنگ و از طرف دیگر فاصله میان گفتمان، زبان و متن  کنش گفتمانی 2

 شده است. مدل تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف نمایش داده 2-22در شکل      

 
 تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف. مدل 2-22شکل 

 است.  79-22حاوی نکاتی به شرح جدول « متن، کنش متقابل و زمینه اجتماعی»مثابه گفتمان به
 «متن، کنش متقابل و زمینه اجتماعی»مثابه . گفتمان به07-22جدول 

 توضیح محورها ردیف
 هم و ایجادکننده گفتمان  بهای از عناصر مرتبط شده از مجموعهمتن دارای یک کلیت ساخته متن 7
 ای از عوامل بیرونی مؤثر در فرایند تولید و تفسیر آن وابستگی متن یا گفتمان به مجموعه کنش متقابل  2
 تأثیرپذیری متن از شرایط اجتماعی تولید و تفسیر آن )تأکید بر اثرگذاری بیشتر بافت اجتماعی و فرهنگی( زمینه اجتماعی 9

یری گفتمان از گعنوان بخشی از روند فعالیت اجتماعی و بیانگر چگونگی شکلالف، توضیح گفتمان بهازنظر فرک     
 طریق ساختارهای اجتماعی و بیان اثرات آن در بازتولید ساختارها است. 
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 . رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فیسک22-3-2
موردتوجه قرار  74-22، سه سطح به شرح جدول های تحلیل گفتمان بر اساس نظریه گفتمان فیسکدر تحلیل یافته

 گیرد.  می
 (0797. سه سطح تحلیل بر اساس نظریه گفتمان فیسک )کیانی، 00-22جدول 

 توضیح محورها ردیف
 «ظاهر، محیط، رفتار، گفتار، حرکات سروصورت، صدا و امثال آن»رمزهای اجتماعی مانند  واقعیت 7
 «ایت، کشمکش، شخصیت، گفتگو، زمان، مکان و امثال آنرو»رمزهای فنی مانند  بازنمایی 2
 های انسجام و مقبولیت اجتماعیقرار دادن عناصر سطوح اول و دوم در مقوله سطح ایدئولوژیک 9

شود که واقعیت و انواع بازنمایی و ایدئولوژی در یکدیگر ادغام شوند و به ازنظر فیسک معنا زمانی ایجاد می     
اهرًا طبیعی به وحدت برسند. فیسک رمزها را دارای ساختارهای سلسله مراتبی با امکان تحلیل در نحوی منسجم و ظ

داند. سطح اول توصیفی و سطح دوم تفسیری )همان می« فنی، اجتماعی و ایدئولوژیکی»سه سطح بر اساس رمزهای 
 ی است. معنای اجتماعی رمزها( و سطح سوم یا رمزهای ایدئولوژیک دارای رویکرد تبیین

 

 . رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی الکال و موف22-3-7
شناسی نروا»شده در شناسی اجتماعی، به مسائل کمتر پرداختهشناسی گفتمانی باوجود همپوشانی زیاد با روانروان

مطالعه لمان قابپردازد. این مسائل در قلمرو ساختارها و راهبردهای ویژه گفتمان، از منظر تحلیل گفتمی« اجتماعی زبان
گفتمانی حول محور زبان و با توجه به ماهیت اجتماعی با علم هرمنوتیک در چارچوب مطالعه زبانی شناسیاست. روان

به « هاشناخت، عاطفه، باورها، هویت، ادراکات و انگیزه»شناختی مانند های روانهای مختلف در فهم پدیدهو از راه
سازی و اجرای شناختی در هدایت و پیشبرد فرضیههای روانرویکرد چارچوب کند. در اینفهم گفتمان کمک می

تی در شناخهای روانشناسی گفتمانی چارچوبی برای فهم پدیدهموضوعات پژوهش تحلیل گفتمان نقش دارند. روان
انی و واحدهای ای عناصر زب(. در این مسیر بامطالعه نظام فرا جمله7932بستر فرهنگی و اجتماعی است )اسکندری، 

رد. در یک گیهای اجتماعی موردبررسی قرار میای یا متون نوشتاری، کاربرد زبان در زمینهزبانی نظیر تبادالت مکالمه
شود و در گام دوم تمرکزی خاص بر چرایی و چگونگی تر ازجمله تعریف میگام با بررسی و تحلیل، واحدهای بزرگ

گام اول به ساختار یا شکل و صورت متن و در گام دوم به کارکرد متن توجه گیرد. در 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 بر چگونگی استفاده از زبان با تمرکز روی کارکردهای واحدهای زبانی ازجمله رفتار و مقاصد مردم د
 (. 7913گیرد )بهرام پور، موردتوجه قرار می« اجتماعی، فرهنگی و موقعیتی»توجه به معانی 
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 . رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی ون دایک 22-3-0
 کند. مطرح می 75-22ها به شرح جدول ون دایک چهار محور متمایز را در تحلیل یافته

 دایک ها با رویکرد ونفته. محورهای تحلیل یا01-22جدول   
 توضیح محورها ردیف

 عیار مستقل عنوان گفتمان تمامای بهبررسی یک پیام رسانه استقالل پیام 7
 توان در کنار آن استفاده کرد. البته معیارهای کمّی را هم می های کیفیتشریح داده 2
 شمارش و مقادیر آماری جای تأکید بر معناشناسی کاربردی به ساختارهای معناشناختی 9
 ای شناسی و دیگر علل زمینههای زبانتلفیق ساختارهای زبانی با بحث تحلیل تلفیقی 4

 
 . رویکرد تحلیل گفتمان پل جی22-3-1

 قیقد برای تحلیل با معرفی ابزارهایی انتقادی و فرهنگی ن اجتماعی رویکردی( 2177) جی پل گفتمان تحلیل رویکرد
 جامع رویکرد این. است گفتمان در موجود هاایدئولوژی و معانی پنهان هایالیه کشف ،(شفاهی و تبیک) متون جامع و
 ازندهس مؤلفه هفت این. دهدمی ارائه نوشتار یا گفتار قالب در زبان مطالعه در را «پژوهشی ابزار 6» و «سازنده مؤلفه 1»

  (.7411 جلیلیان،) هستند 76-22به شرح جدول  گفتمان یا زبان
 های سازنده زبان یا گفتمان پل جی  . مؤلفه06-22جدول 

 توضیح هامؤلفه ردیف
 یا بخشیاهمیت برای دستوری ساختار از گاه و خاص هایواژه از گاه. نبودن چیزها منعکس خواهد شد مهممهم یا  زبانبا  اهمیت 7

 و شودمی وجهت مرکز و سازیبرجسته آیدمی پایه بند در آنچه، وپیر و پایهدر ساختار  نمونهبرای . شودمی استفاده کردن اهمیتبی
 همیتابی یا اهمیت برای زبان از چگونه پرسدمی خود از گفتمان گرتحلیل. است کمتر اهمیتدارای  آیدمی پیرو بند در آنچه
 .است شدهاستفاده دستوری ابزارهای و هاواژه انتخاببا  چیزی دادن جلوه

 یک در برای مشارکت زبان از. است مشخص ایشیوه به اعمال از با ترکیبی نهادی و فرهنگی پشتوانه با اجتماعی کوششکنش  هاکنش 2
 کنش غیره و روزمره کوتاه گفتگوهای ها،مناظره ها،سخنرانی مانند مختلف زبانی هایفعالیت بنابراین. شوداستفاده می خاص کنش

 فتمانگ تحلیل کار از بخشی. شودمی واقع موردتوجه کنش آن اجتماعی و نهادی فرهنگی، اهمیت کنش، یا فعالیت یک در .هستند
 تحلیل رد گفتمان گرتحلیل. پذیرندمی تحقق ایشیوه چه به بار هر هاکنش این اینکه و است هاکنش الگوی و ساختار تحلیل
 همچنین. دارد نقشی چه هاکنش این انجام در زبان و تاس یافتهتحقق گفتمان در هاییکنش چه بپرسد باید موردمطالعه گفتمان

 . کنندیم هنجارسازی آنها برای یا کنندمی حمایت یافتهتحقق هایکنش از نهادهایی و فرهنگی و اجتماعی هایگروه چه پرسید باید
 برای. یابدمی تجلی او نوشتار و گفتار در فرد هر هویت. پذیرفت را مختلفی اجتماعی هاینقش و هاهویت توانمی زبان واسطهبه هاهویت 9

 هایهویت نیز خاص گفتمان یک در. کرد استفاده زبان از خاصی گونه از باید مختلف هایزمان یا مکان در خاص هویتی داشتن
 باید فتمانگ لتحلی در است. اهمیت حائز گفتمان تحلیل در هاهویت این به پرداختن که شودمی بازنمایی زبان طریق از مختلفی

 را ندیگرا یا و فعال خود برای را اجتماعی هایهویت یا هویت چه کندمی کوشش نویسنده/گوینده کهخت پردا هاپرسش این به
 در یسندهنو/گوینده کند؟می استفاده دیگران و خود به بخشیهویت برای زبان از چگونه نویسنده/گوینده برای آن متقاعد کند.

 د؟کنمی کمک او خود هویت ساختن به چگونه هاهویت این و دکنمی فعال دیگران برای را هاییهویت چه ودخ هویت با ارتباط
 رد هویت مؤلفه با روابط سازنده مؤلفه. است نهادها و هاگروه، دیگران باعامل برقراری ارتباط  و اجتماعی روابط سازنده زبان روابط 4

 با طمانرواب از ما تعبیر اساس بر حدودی تا اغلب کنیم،می ایجاد مختلف هایموقعیت در خود برای که هویتی زیرا است ارتباط
 با یمکنمی ایجاد افراد برای که مختلفی هایهویت اساس بر ما. شودمی تعریف نهادها یا هافرهنگ اجتماعی، هایگروه افراد، دیگر
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 ایدب گفتمان یلتحل در. کندمی پیدا تفاوت آنها با ما کردن صحبت و رخوردب شیوه رابطه این نوع به توجه با و یابیممی ارتباط آنها
 ماعی،اجت هایگروه افراد، میان روابط مختلف انواع تغییر یا حفظ ایجاد، برای چگونه مختلف دستوری ابزارهای و هاواژه دیپرس

 .شوندمی گرفته کار به نهادها یا و هافرهنگ
 خصیصت یا گذاریارزش نوعی سیاست درواقع. دارد خاص گفتمان یک در زبان طریق از اجتماعی هایارزش عتوزی تأکید بر شیوه سیاست 5

 ای دولت سیاست، از منظور. هاستپدیده و رویدادها افراد، به غیره و «مناسب» ،«طبیعی» ،«پذیرفتنی» ،«خوب» چون هاییارزش
 اجتماعی هایارزش از وی منظور. شود مطرح آن در اجتماعی هایزشار توزیع که است موقعیتی هر بلکه نیست، سیاسی احزاب

 زا ایعمده که بخش برای آن است سیاسی واژه. باشد داشته داشتن ارزشِ اجتماعی هایگروه یا جامعه دید از که است چیزی هر
 نهاآ توزیع چگونگی و ماعیاجت هایارزش پیرامون مذاکره و کشمکش به سطوح همه در سیاسی احزاب و انتخابات دولت، کار

 ارزش همگان دید از اجتماعی هایشود. برخی ارزشمی استفاده اجتماعی هایارزش نابودی یا ایجاد برای زبان از .دارد اختصاص
 مناسب، بهنجار،توان رفتار می اجتماعی هایارزش عمده مقوالتاز . دارند اجتماعی ارزش ییهازیرگروهبرای و برخی  اجتماعی

نابراین ب. دارد وجود هاارزش این برای متفاوتی معیارهای مختلف هایبافت در البتهاشاره کرد.  خوب یا ارزشمند طبیعی، ست،در
 ربارهد عقیده ابراز و اجتماعی هایارزش توزیع و ساختن برای چگونه دستوری ابزارهای و هاواژه دیپرس باید گفتمان تحلیلدر 

 .روندمی کار به آنها توزیع چگونگی
 از استفاده با متوانیمی گاهی حتی یا کنیم،می برقرار پیوند آنها بین زبان طریق از ما ندارند و پیوندی ذاتی طوربه چیزها از بسیاری پیوندها 6

 در بنابراین. یابدمی دست متن از تریدقیق تحلیل به پیوندها این مطالعه با تحلیل گفتمان. بزنیم هم بر را چیزها میان پیوند زبان
 ررفتهکابه رویدادها و هاپدیده و چیزها جداسازی یا پیوند برای چگونه دستوری ابزارهای و هاواژه پرسید باید گفتمان تحلیل
 .است کرده برقرار پیوند چیزها دیگر و خود بین چگونه و ایجاد متن در را پیوندهایی چه نویسنده است؛

نظام  1
ای و نشانه

 دانش

 و هانمودار تصاویر، مانند غیرزبانی ارتباطی هاینظام برخی. هستند اینشانه هاینظام هاآن مختلف هایگونه و مختلف یهازبان
 زا و دهیممی شکل خود باورهای و دانش به هانظام این طریق از ما. آیندمی شمار به اینشانه هاینظام ازجمله نیز اینشانه عالئم
 اینشانه هاینظام تا کنیممی استفاده زبان از ما. کنیممی استفاده باورها و دانش این بازاندیشی و اصالح د،ایجا تغییر، برای زبان

 رایب مختلف اینشانه هاینظام .دهیم برتری دیگری بر را خاصی اینشانه نظام و بسازیم را دانش از خاصی هایصورت و خاص
 آن به و دعمیق دارن پیوند خود زبانی گونه با افراد. دهدمی تشکیل را آنها هویت از شیبخ و است اهمیت حائز ،کنندهاستفاده افراد

 کنندیم کوشش هرکدام مختلف هایگروه و افراد. هستند وکال زبانی یگونه از استفاده به متعهد وکال نمونه برای. هستند متعهد
 افراد برای جهان شناخت هایراه و اینشانه هاینظام و هاگویش ن،زبا از استفاده. دهند نشان برتر را خود زبانی گونه یا زبان

 هاینظام هب دادن برتری برای چگونه هاواژه و دستور بپرسید که باید گفتمان تحلیل در. است اجتماعی هایارزش ،کنندهاستفاده
 .اندشده گرفته ارک به ار آن دادن جلوه فروتر یا باورها و دانش مختلف هایشیوه یا خاص اینشانه

 را آنها وی. دهدمی ارائه 71-22شرح جدول به گفتمان سازنده هایمؤلفه تحلیل برای را پژوهشی ابزار شش جی   
 ابزار» را آنها ایدب بلکه دانست، تغییرناپذیر تعاریفی را آنها نباید است معتقد و داندمی گفتمان تحلیل نظری ابزارهای

 .کنندمی هدایت آنها خاص مسائل و موضوعات و هاداده به توجه با را مختلف هایپژوهش که آورد شمار به« تفکر
  (.7411 جلیلیان،)

 های سازنده زبان یا گفتمان پل جی  . ابزارهای پژوهشی برای تحلیل مؤلفه07-22جدول 
 توضیح ابزارها ردیف

 هایزبان 7
 اجتماعی

 هازبان همه. آفرینندمی خاصی اجتماعی هایهویت و دارند پیوند خاصی اجتماعی هایهویت با که زبان از هاییگونه یا هاسبک
 زبان و ون،قان ،شناسیجامعه ادبیات، پزشکی، زبان. اندشده تشکیل اجتماعی هایزبان زیادی تعداد از فارسی، یا انگلیسی مانند
 هگونهمان اجتماعی زبان. هستند اجتماعی هایزبان ملهازج دوستانه غیررسمی هایصحبت یا رپ هایگروه خیابانی، هایگروه

 خاص، هایموقعیت در مختلف هایهویت و هاسازی کنشفعال و خود اهداف به دستیابی برای افراد است و زبان موقعیتی
 یک .است اجتماعی زبانیک ( محاوره زبان یا فنی زبان مثالً) هاگونهازاین هرکدام. گیرندمی کاربه را زبان از متفاوتی هایگونه
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 از گانیواژ اما دارد اجتماعی زبان یک متن یک گاهی. باشد داشته اجتماعی زبان چند یا یک تواندمی نوشتاری یا گفتاری متن
 ژگانیوا و دستوری منابع شناخت مستلزم مختلف اجتماعی هایزبان شناخت. دارد دیگری زبان که گیردمی امانت دیگر متون

 هر. تاس( فمینیست یا سیاستمدار ، وکیل مثل)  اجتماعی هایهویت ایجاد برای آنها ترکیب چگونگی بررسی و هاآن شاخص
 بر در فراتر از لغت را هم در سطح لغت و مفاهیمی شامل هم دستور این. دارد را خود خاص دستور و واژگان اجتماعی زبان
 ایدب گفتمان تحلیل در. دهندمی بازتاب را شاخص اجتماعی هایهویت و هادهنده کنشالگوهای بازتاب با ترکیب خود،  که دارد

 هایزبان چه اند؛رفته کاربه چگونه خاص اجتماعی زبان یک ارائه وسازی فعال برای دستوری ساختارهای و هاواژه که پرسید
 .اندکرده فعال موردنظر گفتمان در را هاییهویت و هاکنش چه اجتماعی هایزبان اند؛شده برجسته گفتمان در اجتماعی

 کالن 2
 هاگفتمان

 خود رایب هویت نمودن فعال و اجتماعی هایکنش ایجاد به نیز غیرزبانی چیزهای طریق از بلکه زبان از استفاده با تنهانه افراد
 از تفادهاس و گذاریارزش و باورها کر،تف هایشیوه ها،تعامل ها،کنش زبان، تلفیق و ترکیب هایشیوه به اشاره برای. پردازندمی

 شامل مانگفت کالن. شودمی استفاده گفتمان کالن اصطالح از اجتماعی، هویت نوعی ایجاد برای مختلف اشیاء و هاابزار ها،نشانه
 دیگری اجتماعی هایگروه و ورزشی هایگروه نظامی، هایگروه ها،سازمان علمی، هایرشته ها،حرفه قومی، هایگروه ها،فرهنگ

 همدیگر بانز داریم، آنها با زبان تعبیر و استفاده پیرامون که مشترکی قراردادهای اساس بر و هستیم آنها عضو هاانسان ما که است
. است (خواندن/ نوشتن/ دادنگوش/ کردن صحبت) زبان از استفاده متمایز هایشیوه گفتمان کالن. کنیممی درک و فهمیممی را

 مختلف هایابزار و اشیاء از آنها استفاده و افراد تعامالت و هاکنش افکار، احساسات، یعنی است، زبان از فراتر گفتمان النک قلمرو
 آغازین هایسال به اولیه گفتمان کالن. دارند« ثانویه گفتمان کالن» یک و« اولیه گفتمان کالن» یک افراد همه. شودمی شامل نیز را

 کالن اب یا کندمی تغییر اولیه گفتمان کالن فرد، شدن بزرگ و رشد با. جامعه اشاره دارد و خانواده عضو عنوانبه فرد زندگی
 دست به فمختل نهادهای طریق از و ترعمومی محدوده درثانویه  گفتمان کالن. رودمی بین از حتی یا یابدمی پیوند دیگر گفتمان

 .هستند هماهنگ گاهی و تناقضم گاهی که دارد وجود ثانویه و اولیه مانگفت کالن بین ایپیچیده روابط اغلب .آیدمی

 بخشی، همیتا اعتقاد، تعامل، کنشگری، هایشیوه همچنین و زبان از چگونه درگفتمان حاضر افراد دیپرس باید گفتمان تحلیلدر 
 تفادهاس اجتماعی هایکنش و هویت ایجاد برای خاص، هایمحیط در مختلف اشیاء و ابزار ها،فناوری از استفاده و پوشیدن لباس

 نویسنده ای گوینده یعنی است، گفتمانی کالن چه از بخشی زبان این پرسید باید باشد زبان فقط موردمطالعه داده اگر کنند؛می
 نای با هایییفناور و ابزار اشیاء، باورها، ها،ارزش تعامالت، ها،کنش نوع چه کند؟ بازنمایی را هویتی نوع چه کندمی کوشش

 دارد؟ ارتباط خاص گفتمان کالن یک در زبان نوع
 کالن 9

 هامکالمه
 دارند، آگاهی آن از اجتماعی گروه یا جامعه یک در افراد از زیادی شمار که است جامعه روز مسائل و مباحث موضوعات، منظور

 یا هاهنوشت همه. پردازدمی آن به خاصی اجتماعی گروه یا جامعه روز شفاهی یا کتبی هایگفتمان از زیادی بخش که موضوعاتی
 لمهمکا استعاری صورتبه را پردازدمی خاص اجتماعی گروه یک یا جامعه روز مباحث و منازعات و موضوعات به که هاییگفته
 تشکیل تعاملی رویداد نهزارا از بزرگ مکالمه این. دارند شرکت آن در همه که داندمی بزرگی مکالمه مانند را آن زیرا نامندمی

 نقش هامکالمه کالن انواع در اهداف و عقاید ها،ارزش. افتدمی اتفاق خاصی مکان و زمان در خاصی افراد میان در و است شده
 النک از همه امروزه. کنندمی ایفا گفتمان تعبیر در مهمی نقش آنها با مرتبط مناظرات و موضوعات و هامکالمه کالن این. دارند

 ناختش. هستند آگاه غیره و فمینیسم تروریسم، جهانی، گرمای چون موضوعاتی پیرامون مختلف اجتماعی هایگروه هایمکالمه
 باید فتمانگ تحلیلدر . کندمی کمک ترگفتماندقیق تحلیل و تعبیر به آنها، قبال در افراد موضع از آگاهی و هامکالمه کالن این
 بحث وردنظرم گفتمان آیا باشد؛ آگاه هاییمکالمه کالن چه از گفتمان بهتر درک برای رودمی انتظار هشنود یا خواننده از که دسیپر
 خیر؟ یا کندمی مطرح را مختلف هایگفتمان کالن میان ایشدهشناخته کامالً یا تاریخی مناظره یا

. آوردمی وجود به ار بینامتنیت جامعه در هاگفتمان تعامل. است ردیگ شفاهی یا کتبی هایگفتمان به گفتمان یک ارجاع بینامتنیت بینامتنیت 4
 به آن از ولقنقل یا متن یک به ارجاع. شودمی شامل نیز را غیره و فیلم و تلویزیون ازجمله هارسانه به اشاره یا ارجاع بینامتنیت

 هم با واحد متن یک در زبان سبک دو ترتیب بدین. شودانجام می غیرمستقیم یا مستقیم قولنقل روش مانند مختلف هایشیوه
 این به و کند اپید موردمطالعه گفتمان در را هاگفتمان سایر هایمؤلفه و عناصر حضور باید گفتمان تحلیلدر . کنندمی پیدا تعامل

 به اشاره و ارجاع یا ردیگ( شفاهی یا کتبی) متون از کردن قولنقل برای چگونه دستوری ساختارهای و هاواژه که بپردازد لهئمس
 . روندمی کار به آنها
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 هایجهان 5
 هشدترسیم

 ریافتد و تعبیر ،شدهساده جهانی از تصوری یا الگو داستان، نظریه، یک قالب در هادیدگاه و هانگرش باورها، شده،ترسیم جهان
 هایبانام شدهترسیم هایجهان. نگریممی اطراف انجه به خود ذهن دریچه از ما از هرکدام. دهدمی قرار تأثیر تحت را جهان از ما

 لبقا در شدهترسیم هایجهان این. است شده معرفی نیز قالب یا وارهطرح گفتمانی، یانگاره فرهنگی، یانگاره چون دیگری
 رد ما واقعی تجارب در ریشه شدهترسیم هایجهان. شودمی ذخیره انسان ذهن در هاییسازیشبیه و تصویرها ها،ایده ها،داستان
 افرادشود.  ذخیره آنها بهنجار و متعارف یا ضروری چیزهای تا اندشده ویرایش فیلم یک همانند تجارب آن اما دارند، جهان
 یک از ویریتص شدهترسیم جهان. ندهست تغییرقابل مختلف هایبافت در که دارند متناقضی گاه و متفاوت شدهترسیم هایجهان
 اساس بر شدهترسیم هایجهان بین جی. دهدمی نشان را شودمی تلقی بهنجار یا متعارف رایج، آنچه هر که است شدهساده جهان

 هایهانکند: الف( جمی معرفی شدهترسیم جهان نوع سه و است شده قائل تمایز دارند، که تأثیری و هاآن کاربرد چگونگی
شامل  ارزیاب هایجهان ذهنی، ب( آگاهانهبا حمایت  جهان به کردن نگاه هایروش و هاداستان ها،نظریهشامل  شدهحمایت

 هاداستان ها،نظریهشامل  کنشبرهم در هایجهان و ج( ناآگاهانه یا آگاهانهبا قضاوت  جهان به نگاه هایروش و هاداستان ها،نظریه
. (موجود فکرو  اعتقاد توجه بدون) جهان در واقعی هایکنش و هاتعامل ناآگاهانه یا آگاهانهبا هدایت  جهان به نگاه هایروش و

 چه هستند؛ ایشدهترسیم هایجهان چه دهندهبازتاب هاعبارت و هاواژه موردنظر گفتمان در که دسیپر باید گفتمان تحلیلدر 
 چه دارند؟ وجود شدهسیمتر هایجهان در هاییارزش و نهادها اشیاء، زبانی، هایصورت تعامل، هایروش ها،کنش افراد،
 تأثیر دهشحمایت عقاید بر که ایشدهترسیم هایجهان بین اینجا در آیا است؟ مرتبط موردنظر گفتمان در ایشدهترسیم هایجهان

 رایب گفتمان این در دارد؟ وجود تفاوتی دهند،می قرار ثیرأت تحت را واقعی هاییفعالیت و هاکنش که هاییجهان و گذارندمی
 تجارب، ها،رسانه متون، نوع چه است؟ شدهاستفاده ایشدهترسیم هایجهان نوع چه دیگری قضاوت یا خود شخصی قضاوت
 گونهچ گفتمان این در مرتبط شدهترسیم هایجهان آورند؟ پدید را شدهترسیم هایجهان این اندتوانسته نهادهایی یا و تعامالت

 تغییر ازتولید،ب به شدهترسیم هایجهان این کنند؟می کمک سیاسی و نهادی فرهنگی، اجتماعی، طرواب ایجاد یا تغییر بازتولید، به
  کنند؟می کمک منازعاتی یا هاگفتمان کالن چه ایجاد یا و

 معنای 6
 موقعیتی

 هایحوزه در و تفاوتم کاربردی هایبافت در بلکه ندارند عام و کلی معنای یک فقط هاواژه. است پیچیده بسیار مفهوم یک معنا
 و واقعی هایموقعیت در هاواژه معنای همین به نیز موقعیتی معنای درواقع. دارند خاصی و متفاوت معناهای مختلف، تخصصی
 هایافتب در عبارت یا واژه یک مختلف معانی بررسی به را ما که است تفکر ابزار یک موقعیتی معنای. دارد اشاره آنها کاربردی
 ساختار، یا گروه واژه، هر. دشومی تلقی واژه آن موقعیتی معنای خاص بافت یک در واژه هر خاص معنای. داردمی وا مختلف

 هاگروه یا هاواژه اما. است(  نوع یا) عام معنای همان این. شودمی نامیده معنایی طیف که دارد را ممکن معانی از کلی طیفی
 هااژهو معنای موارد از بسیاری در. شودمی نامیده( نمونه یا) موقعیتی معنای که ارندد واقعی کاربردی بافت در تریخاص معنای

 افتب در گاه هاعبارت و هاواژه  و نیست اینگونه همیشه اما. دارند قرار آنها رایج معنایی یگستره در و هستند واضح هاعبارت و
 هایزشار و بینیجهان از برآمده آنها معنای و ندارند بینیم،می غتل فرهنگ در آنچه مانند مشخصی و واضح معنای واقعی کاربردی
 هاینبهج دیگر اساس بر نیز و است شدهبیان آنچه براساس را آنها معنای باید مخاطب. است بافت خاص هایویژگی یا گوینده

 تواندیم مخاطب که هاییراه از یکی. دهد انجام باید نیز گفتمان گرتحلیل که است کاری همان این. بزند حدس یا دریابد بافت
 دیپرس باید مانگفت تحلیل در. است موردبحث لهئمس درباره گذشته تجارب و دانش از استفاده کند تعیین را هاواژه موقعیتی معنای

 .کندمی دریافت خاصی معنای چه مخاطب موردنظر بافت به توجه با و دارند موقعیتی معنای چه هاعبارت و هاواژه

 ابزار را آنها و است کرده تلفیق ابزار 72 قالب در را پژوهشی ابزار 6 و سازنده یمؤلفه 1 مجموع خود، رویکرد جی
( 5 گیرنده، طراحی( 4 اجتماعی، زبان( 9 کنش،( 2 هویت،( 7عبارت از  پرسش یا ابزار دوازده. نامدمی پرسش یا

 هایارزش توزیع) سیاست( 71 اجتماعی، روابط( 3 همیت،ا( 8 گفتمان، کالن( 1 پیوندها،( 6 موقعیتی، معنای
 از یکی «بافت. »است آن کاربردی بافت در زبان مطالعه گفتمان تحلیل. هستند بینیجهان( 72 دیدگاه،( 77 ،(اجتماعی

 یتموقع هب بافت. است جی گفتمان تحلیل انگاره در مهم مفاهیم از یکی و گفتمان تحلیل حوزه در کلیدی اصطالحات
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 طرفین حرکات دیگر و هاژست ها،نگاه بدن، حرکات ازجمله است آن در آنچه هر و تعامل که شودمی اطالق فیزیکی
 دانش ،بافت هایجنبه ترینمهم از یکی. شودمی شامل را آنها مشترک فرهنگی دانش ویژهبه آنها مشترک دانش و تعامل

 زیرا کند،یم پیدا بیشتری اهمیت چندملیتی یا قومیتی چند هایمحیط در ویژهبه لهئمس این. است مشترک فرهنگی
 ویندهگ مقصود همه همیشه گفتار یا نوشتار در .شودمی تعامل درروند خلل موجب گاه مشترک فرهنگی دانش نداشتن

 دریافت یندهگو یا نویسنده. طلبدمی زیادی زمان واژگان طریق از مقصود و معانی همه بیان. دشونمی بیان نویسنده یا
 ورمنظ و مقصود بنابراین. یابد دست آن به بافت کمک به تا گذاردمی مخاطب عهده به را خود مقصود از بخشی
 خالق کمشتر دانش از فراتر چیزی بافت. نویسدمی یا گویدمی که است چیزی آن و بافت مجموع نویسنده/ گوینده
 را تاس آن در آنچه هر و دهدمی رخ آن در مکالمه کهاست  زیکیفی موقعیت بافت،. است آن کنندهدریافت و گفتمان

 گوینده ظرموردن درک مرتبط با کهگیرد می قرار موردتوجه بافت از هاییبخش تنها گفتمان تحلیل در. گیردمی بر در
. تاس آن ازندهس و بافت دهندهبازتاب زمانهم زبان. دارد وجود متقابل رابطه بافت و زبان بین. است نویسنده یا

 ،است تفاوتم گفتار و نوشتار در بافت. رودمی کار به آن در کهدهد سازد و بازتاب میمی را بافتی همیشه زبان بنابراین
 افتب در نقشی بدن حرکات و کردن نگاه طرز نمونه برای. ندارند رودررو ارتباط خواننده و نویسنده نوشتار در زیرا

 . هستند نوشتاری بافت از بخشی گذشته سوابق حتی و مشترک دانش پیشین، متون اما. ندارند نوشتاری

 تیموقعی معنای. دارند بافت با زیادی ارتباط شدهترسیم هایجهان و موقعیتی معنای پژوهشی، ابزارهای میان از     
 ،شدهترسیم هایجهان اگرچه. کنندمی پیدا خاص کاربردی بافت یک در هاگروه یا هاواژه که است خاصی معنای
 و آن بیان چگونگی و است شدهبیان بافت در ازآنچه باید ما دارند، ذهنشان در افراد که است هاییداستان و هانظریه
 موردنظر بافت در ایشدهترسیم هایجهان چه از گوینده یا نویسنده دریابیم تا کنیم استفاده بافت مرتبط هایبخش

 بدانیم باید بنابراین. دارند خود ذهن در بسیاری متناقض گاه و متفاوت شدهترسیم هایجهان افراد. کندمی استفاده
 ارتباط مه با اینگونه موقعیتی بامعنای شدهترسیم هایجهان حقیقت در .کندمی عمل موردنظر بافت در آنها از یککدام
 دانش اساس بر. ندهست موقعیتی معنای تساخ درکننده های کمکنظریه و هاداستان شدهترسیم هایجهان که دارند

. و بیان کرد درک مختلف هایبافت در را هاواژه مختلف معانی توانمی ذهن، در شدهترسیم هایجهان و مشترک
 توانندمی شانمشترک دانش به توجه با افراد زیرا. هستند مرتبط نمونه پیش هایسازیشبیه با شدهترسیم هایجهان
 هایجهان دارند، که مشترکی اجتماعی ن فرهنگی هایگروه به توجه با و باشند داشته نمونهپیش هایسازیشبیه

 . (7411)جلیلیان،  باشند داشته توانندمی نیز مشترکی و مرتبط شدهترسیم
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 . ارزیابی کیفیت پژوهش تحلیل گفتمان22-9
مان شده در طول تحلیل گفتآوریهای جمعداده گفتمان یا تحلیل انتقادی یک مسئله تفسیری است. در این روش با

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 بخشی از راهاست. یک
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 یافته7939و فیلیپس، شود )یورگنسن های جدید و کارآمد تأکید میدر آن بر ارائه تبیین
 توجه داشت.  76-22توان به مواردی به شرح جدول در تحلیل گفتمان می

 . محورهای اثرگذار در اعتبار نتایج تحلیل گفتمان 06-22جدول 
 توضیح محورها ردیف

 «تار واحدمتن یا گف»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
 ی دارای تمامی حقیقت نیست.در هر گفتمانی حقیقت نهفته است اما هیچ گفتمان 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
 یت خاصنقش خالق متن و موقعیت آن در زمینه و موقع 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

 
 . نمونه مقاالت علمی در روش تحلیل گفتمان  22-01

 دهد. هایی از مقاالت علمی با روش پژوهش تحلیل گفتمان را نشان مینمونه 71-22جدول 
 های علمی روش پژوهش تحلیل گفتمان   مقاله . نمونه07-22 جدول

 مقاله  ردیف
 دولتی سازمان یک در مدنی نافرمانی انتقادی گفتمان تحلیل 7

fa.html-41280-28-https://ormr.modares.ac.ir/article  
 ایران در علمی مرجعیت فتمانگ تحلیل 2

http://www.tebvatazkiye.ir/article_127504.html  

(امروز به تا. ش. هن 7285) ایران در دولتی فرهنگی سیاست گفتمان تحلیل: فرهنگی سیاست گفتمانی بندیصورت و مدرنیته 9  

https://jas.ui.ac.ir/article_24433.html  
 ایران در یطیمحستیز فرهنگ گفتمان تحلیل 4

https://scart.uok.ac.ir/article_61489.html  

5 Discourse analysis in the study of European foreign policy 
 https://www.manchesteropenhive.com/view/9781526137647/9781526137647.00010.xml 

https://ormr.modares.ac.ir/article-28-41280-fa.html
http://www.tebvatazkiye.ir/article_127504.html
https://jas.ui.ac.ir/article_24433.html
https://scart.uok.ac.ir/article_61489.html
https://www.manchesteropenhive.com/view/9781526137647/9781526137647.00010.xml


 

 

 روش پژوهش

ا    23 سمیگروه 

 هدف کلی: آشنایی با روش پژوهش گروه اسمی  

 اهداف یادگیری
 گروه اسمی  آشنایی با مفهوم روش پژوهش 
 گیری در گروه اسمیآشنایی با مالحظات نمونه 

 آوری داده در گروه اسمیآشنایی با مالحظات جمع 

 ها در گروه اسمی آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه

نظر گروهی درباره موضوعی مشخص است. در این فصل اتفاق بزار تشخیص سودمند برای دستیابی بها گروه اسمی
 به معرفی روش پژوهش گروه اسمی و چگونگی اجرای آن پرداخته خواهد شد. 

 
 . روش پژوهش گروه اسمی 27-0

« هاانتخاب ایده»ی برای شود، یک فرایند گروههم گفته می NGT»7»روش گروه اسمی که به آن فن گروه اسمی یا 
در مواجهه با شرایط وجود یک مشکل « عقالنیت و خالقیت»منظور افزایش به« های برترها برای ایدهاجماع قضاوت»و 

رین تتر از فن ذهن انگیزی یا طوفان مغزی دارد. مهمیافتهساختارنیافته است. این روش پژوهش رویکردی تکامل
است که در این روش فرایند رسیدن به اجماع عمومی در حضور افراد در کنار یکدیگر  تفاوت آن با روش دلفی در آن

 اشاره کرد.  7-29شرح جدول توان به مواردی بهگیرد. ازجمله کاربردهای روش گروه اسمی میصورت می
 . انواع کاربردهای روش پژوهش گروه اسمی0-27جدول 

 کاربردها ردیف
 یژه از ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وشناسایی عناصر مسئله به 7
 ها بندی اهداف یا اولویتشناسایی و رتبه 2
 گیری در زمینه مربوطهشناسایی کارشناسان مجرب یا ماهر و اثربخش در انواع شرایط تصمیم 9
 نهایی  پذیرش بودن تصمیممنظور ارتقای قابلگیری بهدادن کارکنان همه سطوح در فرایند تصمیممشارکت 4

 مرور کرد.  2-29شرح جدول توان بهترین محورهای مفهوم گروه اسمی را میمهم     
 ترین محورهای تعریف گروه اسمی. مهم2-27جدول 

 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، مهارتروش گروه اسمی یک فرآیند ساختاریافته است که به تجربه      
دهد. رهبر به آن پاسخ می صورت مکتوبشود و هر عضو تا در حد توان بهروش یک سؤال برای گروه مطرح می

ا هشده در مقابل آنای را از فهرست ارائهای از خود بیان کند یا ایدهخواهد 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 بهور تعاملی در گروه بحث میطهر مورد به

                                                           
1. Nominal Group Technique (NGT) 
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اال وبندی ممکن است با بحث و گفتگو درباره موارد تکرار شود )دلپ، دیسن، موتیکنند. این فرایند اولویتمشخص می
 .  7(7311شاردی، و سی
های هر عضو برای مشخص شدن اولویت نهایی مجموع گروه صل از اولویتپیامد این فرایند جمع ریاضی حا      

 اشاره کرد.  9-29توان به مواردی به شرح جدول شده خواهد بود. از فواید این روش میدر پاسخ به سؤال مطرح
 ترین فواید روش گروه اسمی. مهم7-27جدول 

 فواید ردیف
 هاتصمیم نهایی در درون سازمانرسیدن به شرایط همراهی و مشارکت در اجرای  7
 ایجاد هشیاری و حساسیت در گروه نسبت به مسئله   2
 ها در حضور جمع ها و تصمیمشناسایی وضعیت ضعف ایده 9
 ها مواجهه با گستره وسیع از ایده 4
 ها درباره هر ایده و روشن شدن آن در جمع برطرف شدن سوءتفاهم 5
 وه برای مواجهه مناسب با مسئلهزمینه ظهور خالقیت در گر 6

رای ب های اساسی، یک راه اطمینان از اتخاذ تصمیم عادالنهاما 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

این روش استفاده کرد. مزیت این روش در آن است که افراد همه مسائل را قبل از ارزیابی بین یکدیگر به توان از می
صورت مساوی در ارزیابی شرکت کنند. همچنین هر یک از افراد سازمان بهاشتراک گذاشته و درباره آن بحث می

 (.7311کنند )دلپ و همکاران، می
      

 ش گروه اسمی. مراحل اجرای روش پژوه27-2
 دنبال کرد.  4-29هایی به شرح جدول توان در گاممراحل اجرای روش پژوهش گروه اسمی را می

 . فرایند اجرای پژوهش گروه اسمی0-27جدول  
 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 آنآوریهای جمعتحلیل داده هاتحلیل یافته 4
 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

      

 

 . طراحی پژوهش27-7
وانع توان به فهرستی از مدر یک گروه می« وری در سازمانبهره بررسی موانع اصلی برای بهبود»برای نمونه با موضوع 

یافت. برای تعیین برخی اقدامات اداری الزم است تا هدف جلسه و ایجاد ساختار سؤال پیشنهادی اعضای گروه دست

                                                           
1. Deip, P., Thesen, A., Motiwalla, J., & Seshardi, N.  
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 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

 
 گیری. مالحظات نمونه27-0

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 بهب افراد بههای مطلوب در انتخاهدفمند استفاده کرد. اگر شاخص

ر باشند. تعداد تا نه نفتوان از روش گلوله برفی بهره گرفت. تعداد نمونه یا اعضای گروه باید بین پنجشناسایی کرد، می
عداد طرف دیگر ت ها را فراهم نکند. ازکمتر از پنج نفر ممکن است شرایط الزم برای کیفیت و تنوع الزم برای ایده

ون بهبود کیفیت تر و اغلب بدفردی بیشتر و درنتیجه فرایند طوالنیهای 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 آنو در دورهای اولیه مستقلی را برای آن تقسیم ترکوچکهای گروه
ها بهتر است که ازنظر دانش، تخصص و امور مشابه از هماهنگی و ازنظر گیری ترکیب کرد. ترکیب گروهبحث و نتیجه

تواند منجر به بروز خالقیت شود. البته باید به میها نظر در گروهها از تفاوت برخوردار باشد. وجود اختالفنوع ایده
 (.  7311های ارتباطی بین اعضای منتخب برای گروه نیز توجه داشت )دلپ و همکاران، فردی و چالشاختالفات درون

 

 ها آوری داده. مالحظات جمع27-1
کتبی به هریک از اعضا داده صورت گیری بهشوند و موضوع تصمیمدر این روش اعضاء گروه دور یک میز جمع می

ه صورت نوشتاری به گروشده را بهنویسند. هریک از اعضا یک عقیده ثبتها 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 میتقل و مخفیانه عقاید را درجهطور مسیک از اعضاء به
ه بلندتر آید که حرف افرادی کشود، اغلب پیش میای تشکیل میبیشترین امتیاز را به دست آورده باشد. وقتی جلسه

 شود. زنند و یا رتبه باالتری در سازمان دارند بیشتر شنیده میحرف می
تا  2رسد زمان بین 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 بهفحات بزرگ و متصلدارای ص 7استفاده کرد. تابلو برگردان 7-29مشابه شکل 

 کند. ها در هر گروه و حتی امکان مراجعه بعدی به آن را فراهم میو حفظ نوشته

                                                           
1. Flipchart  
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 . تصاویری از تابلوبرگردان و کاربرد آن در روش گروه اسمی 0-27شکل 

ند. شده در تابلوی برگردان تمرکز کنهای ارائهروی ایدهراحتی ترتیب صندلی نیز باید به همه اعضا اجازه دهد تا به     
 بورد هوشمند نیزهای آموزشی هوشمند یا وایتتر مانند تختهتوان از برخی ابزارهای نمایشی قویدر این زمینه می

برای آرای هر یک از اعضای هرگروه به  2-29های کوچک مشابه شکل یا کارت 7های فهرستاستفاده کرد. کارت
 (. 7311کند )دلپ و همکاران، ها کمک میها و تصمیمگیری درباره گزینههیل روند رأیتس

 
 آوری آرای اعضاهای کوچک برای جمعهای فهرست یا برچسب. کارت2-27شکل 

نفری منتخب را دور یک میز نشاند و در ادامه اقداماتی به  3تا  5ها باید یک گروه آوری دادهبرای شروع جمع     
 را دنبال کرد.  5-29شرح جدول 

 آوری داده در روش گروه اسمی. مراحل جمع1-27جدول 
 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 کارتبدون بحث( و در ادامه نوشتن ایدهای به اعضا همراه با سکوت )دادن فرصت مناسب چنددقیقه 2
 فهم نبودن، درخواست برای ارائه توضیحها با صدای بلند و در صوت قابلها توسط دبیر جلسه و خواندن آنآوری کارتجمع 9
 هاگیری درباره آننوشتن نظرات روی تابلوی برگردان و رأی 4
 نویسد. های فهرست شده روی تابلو بر روی کارت میایدههر عضو رأی خود را نسبت به  5

                                                           
1. Index Cards 
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 ها بندی ایدهآوری آرا توسط دبیر جلسه و قرار دادن هر رأی در مقابل ایده مربوطه روی آرا و اولویتجمع 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 رأیبندی تکرار میآوری 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

تواند در چند دور برگزار شود تا درنهایت به ها 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 ایط بحثدر این است که ضمن اینکه طرح در چند دور قابل انجام است، شر
در روش گروه اسمی مبنای تولید و ارائه ایده است؛ بنابراین « 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،  6-29دی به شرح جدول فراین

 . فرایند طرح سؤال اولیه و تولید ایده در دور اول روش گروه اسمی6-27جدول  
 مراحل  ردیف

 نوشتن سؤال برای اعضای گروه بر روی تابلو برگردان  7
 خواندن سؤال با صدای بلند برای اعضای گروه 2
 های احتمالی آثار منفی یا محدودکننده نداشته باشد. که بر روی پاسخنحویهای مورد انتظار بهدگاهتشریحی کوتاه از دی 9
 پرهیز از توضیحات اضافی   4
 های کوتاهها یا بیانهها در قالب عبارتانگیزش دادن به اعضای گروه برای نوشتن ایده 5
 مستقل و بدون ارتباط با سایر اعضا خواستن از گروه برای نوشتن با سکوت و با رویکردی  6
 الگوبرداری از رفتار گروه در حین پاسخ  1
 دادن فرصت مناسب برای فکر کردن و بعد نوشتن  8
 مراقبت از عدم ایجاد هرگونه اختالل در فرایند فکر کردن و نوشتن اعضا  3

توان به نکاتی به شرح جدول    ها میک از ایدهبعدازاین مرحله برای اجرای فرایندهای بحث و گفتگو درباره هر ی     
 توجه کرد.  29-1

 شده در گروه اسمیهای مطرح. فرایند بحث گروهی روی ایده7-27جدول 
 مراحل  ردیف

   «تشریح دالیل موافقت یا مخالفت با هر ایده»و « هاشدن مفهوم ایدهروشن»تشریح اهداف این مرحله توسط دبیر جلسه ازجمله  7
 ها نیازی نیست.  ازحد 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، آننزدیکی زیاد برخی ایدهدبیر جلسه ممکن است در موارد  5

باشد )دلپ و  8-29تواند با فرایندی به شرح جدول ها نیز میگیری مقدماتی درباره ایدهبرگزاری فرایند رأی     
 (. 7311همکاران، 
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 ها در گروه اسمیگیری از ایده. فرایند رأی3-27جدول 
 مراحل  ردیف

 بندی کنند.  های تشریح شده روی تابلوی برگردان را اولویتخواهد تا از فهرست ایدهه میدبیرجلسه از گرو 7
 نوشت.   9-29طور جداگانه بر روی کارت به شکل باید به ترتیب اولویت، پنج تا نه مورد را برای هر اولویت به 2
 شود. شده توسط دبیر جلسه جدا و مرتب میموارد انتخاب 9
 ها را با هم ترکیب کرد. توان کارتانه بودن آرا میبرای محرم 4
 آرا را در تابلوی برگردان و در مقابل گروه ثبت کنید.  5

 طوردهد. همانشده به هر ایده توسط اعضا را نشان میها یا رتبه اختصاص دادهنحوه نوشتن اولویت 9-29شکل      
ن و در پائی« توضیح کوتاه یا عبارت ایده»و در وسط « منتخب شماره ایده»شود در سمت چپ و باال که مالحظه می

 شود.  ، نوشته می«شدهرتبه اختصاص داده»

 
 . نمونه برگه رأی یا کارت مخصوص ثبت آرای اعضای گروه اسمی 7-27شکل 

ی بین اس مقیاسها به یک رتبه اغلب بر اسشده در میان سایر ایدهصورت است که ابتدا هر ایده مطرحارزیابی بدین   
کند. مجموع این نظرات رتبه ایده را ازنظر جمع مشخص خواهد کرد. برای بحث گروهی بر روی دست پیدا می 3تا  7

 (. 7311استفاده کرد )دلپ و همکاران،  3-29توان از فرایندی به شرح جدول نیز می آمدهدستبهآرای 
 ها در گروه اسمی. فرایند بحث گروهی روی نتایج آرای ایده9-27جدول 

 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

حظات این روش در هنگام ها ممکن است در چند دور تکرار شود. از مالبرای رسیدن به رأی نهایی این گام     
شود تا شود. این امر باعث مییک فرد در مباحثات  ها آن است که دبیر جلسه باید مانع چیره شدنآوری دادهجمع

 تری در جلسات داشته باشند. افراد غیرفعال شرکت فعاالنه
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ای هکه برای رسیدن به اولویت ها در این روش به این نحو استآوری دادهسبک جمعها: . مالحظات تحلیل داده27-6

 ها درآوری دادهگیرد. درواقع نتیجه جمعها صورت میها یا تصمیمهای جمعی بر روی گزینهبرتر در هر دور تحلیل
 ها و ارائه پیشنهادهای مبتنی بر آن است. حلبندی از راهاین روش، اولویت

 
 نمونه مقاالت علمی در روش گروه اسمی  . 27-7

 دهد. هایی از مقاالت علمی با روش پژوهش گروه اسمی را نشان مینمونه 71-29جدول 
 های علمی روش پژوهش گروه اسمی    مقاله . نمونه01-27جدول 

 مقاله  ردیف
 اسمی گروه تکنیک: تکمیلی تحصیالت مقاطع دانشجویان تحصیلی انگیزه افزایش راهکارهای 7

http://dsme.hums.ac.ir/browse.php?a_id=236&sid=1&slc_lang=fa  
 رکتش یک: موردی مطالعه) یاشبکه تحلیل فرایند و دیمتل اسمی، گروه یهاروش از استفاده با رنو تولید سیستم یسازیسفارش 2

 (ایران در خودروساز

 https://aie.ut.ac.ir/article_71066.html 

7939 سال در آنها اجرای یریپذامکان و ضرورت فرایند، بهداشت؛ یحوزه پژوهشی یهاتیاولو تدوین و شناسایی 9  

https://payavard.tums.ac.ir/browse.php?a_id=6619&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0  

4 Preferences for end-of-life care: A nominal group study of people with dementia and their family 
carers 
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0269216312464094  

5 What factors influence people's decisions to register for organ donation? The results of a nominal 
group study 

 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/tri.12307 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://dsme.hums.ac.ir/browse.php?a_id=236&sid=1&slc_lang=fa
https://aie.ut.ac.ir/article_71066.html
https://payavard.tums.ac.ir/browse.php?a_id=6619&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0269216312464094
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/tri.12307
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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 
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 مقدمه

گیری در طی چند دوره پیمایش نظرات های کسب دانش گروهی برای کمک به تصمیمروش دلفی یکی از روش
 ت. این فصل به معرفی و چگونگی استفاده ازنظران و تا رسیدن به مرحله بیشترین اجماع نظر در میان آنان اسصاحب

 روش دلفی پرداخته خواهد شد. 
 

 . 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

پیمایش نظر است و برخی آن را یک فن و برخی از آن با های است. 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
 مند در پژوهش برای استخراج نظرات از یک گروه متخصص درباره یک موضوع یا یک سؤالرویکرد یا روشی نظام 7
 دهندگان، و بازخورد نظرات به اعضای پانلای با حفظ گمنامی پاسخرسیدن به اجماع گروهی با مجموعه راندهای پرسشنامه 2
ا هخصص همگن و مستقل در مورد یک موضوع ویژه در سطح بزرگ جغرافیایی با استفاده از پرسشنامهای از متدرخواست 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 بندی، دستهبا توجه به اهمیت و کاربردها     
  بندی از روش دلفی. انواع دسته2-20جدول 

 توضیح انواع ردیف پردازنظریه

 
     وودنبرگ 

-یشرفتنظران درباره پق صاحبهای ناشناخته بر اساس توافشاخص« بینی و برآوردپیش»با دو کاربرد  سنتی 7

 آوریهای آینده در زمینه علم و فن
 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 ارزشبرآورد عددی تاریخمانند سنتی و با تأکید بر  یعدد 7
 یا زمان استقرار انسان در مریخ 2711سال 

 های سیاسی روز ها در دیدگاهبه شناسایی توافقکالمی رویکردی کیفی و  گذاریسیاست 2
 ها در جوامع امروزی با تأکید بر کاربرد آنگذشته ن بزرگان و فیلسوفا دیدگاهبررسی  تاریخی 9

 
- 

 ، کیفی یا ترکیبیکمّیمند با رویکردهای ای و نظاممبتنی بر فرایند چندمرحله کالسیک 7
 و محاسبه میانگین هندسی کمّیمند ممبتنی بر فرایند نظا فازی 2

های علم و فناوری و تی یا عددی، بیشتر در زمینههر یک از انواع دلفی کاربردی خاص دارد. از روش دلفی سن     
ها و ولتها، دترمیم وضعیت آتی حزبشود. دلفی سیاسی اغلب در حوزههای آینده استفاده میبینی پیشرفتپیش
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ه مسائل روز گیری بیشتر در زمینرود. دلفی تصمیمکار میهای فشار بهویژه شناسایی گروههای سیاسی بهتعیین دیدگاه
ی، هایی مانند تاریخ سیاسهای جمعی برای تأثیرگذاری کارایی دارد و درنهایت دلفی تاریخی در زمینهتوسط رسانه و

یری و گتصمیم»های بینی آینده است اما در زمینهوپرورش کاربرد دارد. هرچند هدف اصلی دلفی، پیشفلسفه آموزش
، ریزی، تعیین اولویتگذاری، کمک به برنامهی، هدفافزایش اثربخشی آن، قضاوت، تسهیل حل مسئله، نیازسنج

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 همشرکت شدهکنترلبازخوردهای »، «تکرار دورهای مطالعاتی»، «کنندگان
را ارائه  9-24به شرح جدول ها و اجزایی کند. برخی کارشناسان برای دلفی کالسیک، ویژگیها متمایز میر روشدیگ
  دهند.  می

 روش دلفی کالسیک و اجزای  هاترین ویژگی. مهم7-20جدول 
 توضیح ویژگی  ردیف

 دهندگان باید از متخصصین یا خبرگان باشند. ها یا پاسخنمونه متخصصین 7
کنندگان در دلفی برای بیان آزادانه نظرات، بدون فشارهای اجتماعی ناخواسته برای انطباق ناشناس 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
انجام دورهای متوالی و تکرار برای ایجاد فرصت اصالح نظرات اعضا در هر دور و پیشرفت گروه دررسیدن به  ر تکرا 4

 مند و نوشتاری با هدف روشن تا اجماع نظرات()راندهای فرایندی، نظاماجماع بیشتر 
« الحتکمیل یا تغییر یا اص»د فرصت برای کنندگان و ایجاکنندگان از دیدگاه سایر شرکتامکان آگاهی شرکت شدهبازخورد کنترل 5

) فرصت بازنگری نظرات خود و ارزشیابی نظرات سایرین توسط متخصصین در مسیر اجماع و در نظرات خود 
 ها با هم(شرایط گمنامی یا بدون ارتباط مستقیم آن

 هاشده از طریق پرسشنامهآوریهای جمعفرایند تحلیل داده هاتحلیل یافته 6
 هااتفاق نظر در مورد یک ایده و گاه تالش برای مشخص ساختن تفاوترسیدن به اعاجم 1
 انتقال اییتوان و پردازش سازی،ذخیره» امکان با الکترونیک فناوری از و استفاده متخصصین اطالعات از دریافت مدیریت زمان 8

 ایانهر 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

ل به سه دور نیاز دارد اما در مطالعات مختلف از دورهای متفاوتی طورمعموکه یک دلفی بهقرارگرفته است. درحالی

                                                           
1.  Rowe and Wright 
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دهد که باید الگوی نهایی در دلفی متخصص تنوع دارد. این نشان می 717تا  4شده است. اندازه نمونه نیز از استفاده
 . 7(2111را با توجه به شرایط خاص موردتوجه قرار داد )اسکولموسکی، هارتمن و کران، 

 . انواع الگوهای مورداستفاده در روش دلفی 0-20جدول 
 تعداد نمونه دورها پژوهشگر و سال ردیف

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

 . است 5-24جدول شرح بهفرایند اجرای روش دلفی  و نگارانهمصاحبه دلفی نوعی مصاحبه قوم
 . فرایند اجرای روش دلفی 1-20جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 ، کیفی یا ترکیبیکمّیؤاالت پژوهش و تعیین رویکرد بیان مسئله، اهداف و س 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  رسیدن به اجماع شرکتدر چند مرحله و تا  هاوتحلیل دادهتجزیه 4
 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

 
       

 . طراحی پژوهش20-7
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 میطراحی پژوهش از رویکردی کالنای خاص اشاره داشت. در زمینه« ترعمیق
وهش نسبت به تدوین مسئله و پرسش اصلی پژ« مطالعات نمونه»و « ادبیات پیشینه»، «تجربه»کمک بنابراین باید به

                                                           
1. Skulmoski, Hartman, & Krahn  
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تیبانی با پش اقدام کرد. همچنین ضمن معرفی مسئله اصلی برای انجام این پژوهش باید به اهمیت و ضرورت اجرای آن
جمعی از  قضاوت»مبانی نظری مناسب اشاره داشت. طراحی پژوهش باید با توجه به این نکته باشد که روش دلفی با 

ی و کیف کمّیشود.  در طراحی پژوهش به روش دلفی از هر دو روش دنبال می« توافق آنان در نتایج»و « متخصصان
آن با ازعنوان بخشی از یک پروژه پژوهشی طراحی کرد تا پسبه توانتوان 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
بر  ا اساس این روش مبتنیهای مهم پژوهش دلفی است؛ زیردهندگان، 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(7336اب نمونه در روش دلفی وجود دارد )آدلر و زیگلیو، برای انتخ 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 ربط و آمادگی آنسی به متخصصان ذیامکان دستر تمایل   2
 داشتن زمان کافی برای شرکت در دورهای چندگانه پاسخگویی  زمان کافی 9
 های ارتباطی مناسببرخورداری از مهارت های ارتباطیمهارت 4

تصادفی هدفمند خواهد بود. در مواردی هم گیری از نوع غیرباشد، 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 روشگیری تصادفی هم استفاده میشند، از نمونهشده و زیاد باشناخته

ه کافی بزرگ اندازتر، اندازه نمونه باید بهپردازند. جهت تعمیم نتایج به یک جمعیت بزرگبه انتخاب تصادفی نمونه می
 بلکه متناسب با پویایی گروه برای رسیدن به اجماع باشد. تعداد افراد در گروه دلفی به قدرت آماری وابسته نیست.

وری آویژه نوع جمعها بسته به شرایط بهاست . هیچ قانون صریحی در مورد تعداد مکفی نمونه وجود ندارد و تعداد آن
البته  نفر بوده است. 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  71در برخی مقاالت تعداد 
های حلهای باکیفیت و راهدست آوردن طیف گسترده نظرات، پاسخهای همگن برای بهاست. در دلفی اغلب از نمونه

ها و درنهایت، آوری دادهوجب افزایش حجم نمونه، مشکالت جمعگیری مشود. این نمونهپذیرش استفاده میقابل

                                                           
1.  Adler & Ziglio 
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ها ضاوتتر تعداد قشود. هرچند که با حجم نمونه بزرگپیچیدگی رسیدن به اجماع، اجرای تحلیل و بازبینی نتایج می
عات تأکید نفر برای ارائه اطال 91دهد اما بعضی پژوهشگران بر کفایت ها اعتماد را افزایش میافزایش و ترکیب آن

شود )احمدی، شود و اطالعات جدیدی اضافه نمیها تکراری میدارند و معتقدند با افزایش بیشتر اغلب پاسخ
 تا(.؛ ایران پژوهان، بی7981نصیریانی، و اباذری، 

 
 

 ها در روش دلفیآوری داده. مالحظات جمع20-1
« هاآوری دادهتعداد دورها یا راندها در جمع»و « های دادهآورابزار 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 جمع20-1-0

به  کنندگان نسبتشود. در مواردی که هدف راهنمایی شرکتاصلی پیوستاری از سؤاالت بسته یا باز استفاده می
ست با ود. قبل از شروع راندهای پژوهش بهتر اشموضوعی 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 جمع20-1-2

ا هاتفاق نظر در مورد یک ایده و گاه تالش برای مشخص ساختن تفاوتکند. منظور از اجماع، رسیدن بهمی ادامه پیدا
ع کنندگان در یک سطح خاص در موضواست. اجماع به معنی یافتن پاسخ صحیح نیست، بلکه صرفًا توافق شرکت

فراد یاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی اپذیر نیست، چراکه زمینه ساست. 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
گیری شده که درصد مشخصی از آرا درون سطح خاصی قرار داشته باشند. هرچند برخی استفاده از اجماع تصمیم

نند. سطح کها طی راندها توصیه میهای معتبرتری را برای تعیین ثبات پاسخدرصد را ناکافی دانسته و کاربرد شکل
ضعیف هستند. در نتایج مطالعات محدوده استانداردی برای اجماع وجود ندارد و بعضی مطالعات در نشان دادن اجماع 

؛ 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     
دهد تا نظرات خود را بدون مالحظات خاص بیان کند. در مواردی ممکن است افراد همدیگر فرصت می دهندهپاسخ
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رسد احتمال گمنامی طور مشخص دسترسی ندارند. به نظر میهای یکدیگر بهرا شناخته اما درهرصورت، به پاسخ
ده گاه واژه شبه گمنامی در دلفی استفاشناسد. بنابراین، دهنده 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 جمعطورمعمول به سه راند تعدیل میاست که بهچهار راند 
 مرور کرد.  1-24جدول  

 ها به روش دلفی     آوری داده. فرایند جمع7-20جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 خصورت بدون ساختار یا بازپاسارسال 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»در راند اول دلفی کالسیک، پرسشنامه اول با شکل      
های آماری هم وجود دارد اما بهتر امکان استفاده از سؤاالت بسته و تحلیل نتایج به روش هرچندها عمل کند. ایده

وان کلیه تهای بیشتر استفاده شود. به این شکل میظرفیت مندی ازاست 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

ه بطور مختصر و بدون نام بازگرداند. نیازی 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 نمیتوسعه کامل ایده

ها، امهآوری پرسشنشود تا بقیه مراحل بر اساس مرحله اول شکل بگیرد. پس از جمعآوری میمرتبط تا حد امکان جمع
صورت « ایبندی و حذف موضوعات تکراری و حاشیهگروه دهی، نظرات مشابه ترکیب، اجرایها 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 جمعبرای راند دوم می
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 خواستشنامه ساختاریافته یا بسته استفاده میاز راند دوم به بعد، اغلب از پرس     
توافق و »پذیر کنند. در اینجا موارد عبارتی، کمیتبندی و بهشود تا هر عنوان را با استفاده از مقیاس لیکرت رتبهمی

فسیر، حذف و توضیح قدرت و های جدید، تصحیح، تایده»شود و فضایی برای شناسایی مشخص می« عدم توافق
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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 جمعین کیفیت پاسخگیرند و مشتاق به تعیمی

گیری همگرایی نظرات بین شود. نتیجه آن آغاز شکلبندی تهیه میها و رتبهآماری )از قبیل چارک و میانه( و یا تم
 کنندگان است. شرکت

ها را مجدد مرور کنند و در صورت نیاز در نظرات و پاسخ شود تاکنندگان 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، شامبندی نظرات انجبندی 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 میبینیپیش
ا هکنند و فرایند تا زمان عدم دستیابی به ایده جدید و شناسایی ضعفهای خود و سایرین را دوباره مالحظه میپاسخ

ته تعداد راندهای بعدی با توجه به زمان، هزینه و احتمال خستگی شود. البهای 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 می، راند چهارم هم بهبندی رسیددر 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
؛ 7981، منظور تجدیدنظر در نظرات خود فراهم شود )احمدی، نصیریانی، و اباذریکنندگان بهفرصت برای شرکت

 تا(.ایران پژوهان، بی
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 71تا  2مقاالت به ازنظر تعداد راندها، 
گیری در مورد تعداد کنند. درهرصورت، تصمیمبرای دستیابی به اهداف پژوهش، آن را به دو تا سه راند کوتاه می

است. البته اغلب بعد از سه « ؤال آغازینزمان در دسترس و نوع س»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(.ژوهان، بی؛ ایران پ7981اباذری، 
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 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      آوریهای جمعحلیل داده. ت3-20جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 های کیفیشده از روش تحلیل محتوا و کدگذاری دادهآوریهای کیفی جمعبا توجه به داده راند اول 7
های مرکزی )میانگین، میانه و نما( و شاخص های 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 ل محتوا برای شناسایی تمشده در راند اول از تحلیآوریهای 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 مطلوب« 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
. دهای دلفی مناسب است زیرا فرایند دلفی تمایل به نمایش همگرایی یا تقارب داراستفاده از نما نیز برای گزارش داده

 کننده باشد. بنابراین، استفاده از نتایج اطراف یک نقطه یا دونقطه مناسب است و شاید استفاده از میانگین و میانه گمراه
شود. در راند سوم ها شروع میبندی با میانه و چارکبندی و درجههای کمی و رتبهدر راند دوم استفاده از روش     

 و پراکندگی مورداستفاده قرار خواهند گرفت. های مرکزی و 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.وسیله فرایندهای تصمیم گروهی است و روش دلفی این نامرغوبی را تحمل میبه

به دلیل  گیرد.قابلیت اعتماد با بازنگری پاسخ  پژوهشگران در پیش آزمایش و آزمایش مجدد مورد تأکید قرار می     
تماد آزمایش و آزمایش مجدد شوند در این صورت قابلیت اعها 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. درمجموعه پانلیستاین مفهوم که اگر اطالعات یا سؤاالت مشابه ب
تر املها کتواند با سایر ابزار و روشدهنده مطالعات است و میکننده و توسعهعنوان یک روش یا ابزار حمایتدلفی به

طالعه از شرکت در مشود. بهتر است از سؤاالت محدودتری استفاده شود تا متخصصین با توجه به محدودیت زمانی 
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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 غاز پروژه و اجماع  بر اساس نظرات پانلیستمعیار رسیدن به اجماع، قبل از آ
ا مصاحبه با هاطمینان و بدون فشار برای اجماع است. برای تعیین اعتبار یافتههای  قابلجایگزینی برای نمایش یافته

ها  افتهیه به  افزایش اعتبار ینظر جدید مفید است. همچنین یک راند پیگیر یا ثانوچند پژوهشگر و متخصص صاحب
 تا(.؛ ایران پژوهان، بی7981کند )احمدی، نصیریانی، و اباذری، کمک می
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 مقدمه

های پژوهش کیفی است. در این فصل به مفهوم، مراحل اجرا و روش پژوهش تحلیل روایی یا روایتی یکی از روش
 مالحظات روش پژوهش روایی پرداخته خواهد شد. 

  
 0. مفهوم پژوهش روایتی21-0

به  آن بر اساسدارند و  های زندگی مردم است. مردمی که تجربیات متفاوتی از جهان پیرامون خودداستان« هاروایت»
 ها از جهانپردازند. 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 آنو روایت کنندآوری میها را جمعداستان

شود. درمجموع زندگی مطرح می« روایت»و وجه روش پژوهش آن با عنوان « داستان»است. وجه پدیده آن « پژوهش
دنبال تشریح وایی، بهکنند. اما پژوهشگر رگویی میمردم ماهیتی داستانی دارد و خودشان هم در مورد آن داستان

های خاص هستند )نوریان، های 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»کمک آن به پژوهشی است که پژوهشگر
شوند. بازگویی یا بازسازی می« روایت زمانی»صورت زندگی خود را بیان کنند. سپس، این اطالعات توسط پژوهشگر به

های خود در قالب روایت جمعی دگاهکننده را با دیهای زندگی شرکتدر پایان روایت موردنظر، پژوهشگر دیدگاه
های خاص و برای فهم عمیق تجربه زندگی (. 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، سط خود آنها توطریق بیان داستان

ابداع و به پژوهش علمی تبدیل شد.  7363فرانسوی در سال  -بلغاری 9توسط تودروف 2شناسیواژه روایت     
که عناصر ادبی با جایگاهشان در شبکه روابط نحویشناسی با ساختارگرایی در زمینه نقد ادبی آغاز شد؛ بهروایت

روایت  شود. هرپرداخته می« چگونگی بیان روایت»به « چیستی»جای توجه به شوند. در این روش بهتوجیه میموجود 
 (. 7936است )نوغانی و عباچی،  7-25به شرح جدول « روبنا و زیربنا»دارای دو سطح 
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 . انواع سطوح در هر روایت0-21جدول 
 توضیح انواع ردیف

 ها و رخدادهای اصلی داستان مربوط به شخصیت اطالعات اولیه و اساسی زیربنا 7
 شکلی هنرمندانه و ساختن یک روایت یا داستان چیدن اطالعات اولیه و خام در کنار هم و به روبنا 2

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، نغنی از بین داستا

رح صورت یک داستان مطها را بهها یا آشکار کردن واقعیات، آنها اغلب برای تشریح و بیان دانستهاست. انسان« زمانی
 (. 7936مرور کرد )نوغانی و عباچی،  2-25دول توان در جهای بین داستان و روایت را میترین تفاوتکنند. مهممی

 های بین داستان و روایتترین تفاوت. مهم2-21جدول 
 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 معتبریکردی نظامروایت، بازگویی یک داستان با رو 9

مرور کرد )نوغانی و عباچی،  9-25توان در جدول های روش پژوهش روایتی را میترین ویژگیبرخی از مهم      
 (. 2112، 7؛ الولر7936

 های روش پژوهش روایتیترین ویژگی. مهم7-21جدول       
 ها ویژگی ردیف

 کنند.و آن را در قالب روایت بیان می فهمندها جهان را در قالب روایت میانسان 7
 بندی درونی متون و بررسی ساختار با استخراج گرامر )ساختارگرایی( و فرایند تفسیری )پساساختارگرایی( تأکید بر طبقه 2
 تهایی در زمان و مکان مشخص در قالب روایتأکید 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 علمیبر لزوم واقعی و برآمده از زبان و تجربه« برساختی/تفسیری»تأکید پارادایم  5
 صورت حکایتبه« ر آیندهگذشته، حال و احتمال وقوع د»تأکید بر تجارب فردی در فرایند زمانی  6
 ها و باورهای معین در ساخت هویت فردی تأکید 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
گی، استفاده از ساختارهای پیشین و تکراری، دارای خط سیر، دارای گوینده و مستلزم فاصله زمانی و مکانی تأکید بر ویژگی ساختاریافت 3

 رخدادها از گوینده و مخاطب 
 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 حوزهرشتهنروشی میا 77
 سازند.ها میهایشان را بر اساس روایتتأکید بر داستان زندگی افراد و نگاهی تاریخی به زندگی با فرض اینکه مردم واقعیت 72

؛ عنوان یک نتیجه و فرایند استتجربه فرد با دیگران به ابزار مناسبی برای سهیم کردن« روایت یک تجربه»      
ای که مخاطبان تجربه و راوی، بتوانند این تجارب را بازسازی کنند و به فهم مشترکی برسند. انسان جهان را از گونهبه

                                                           
1. Lawler  
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ر ی موفق خود دهاتوان 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 میتجاربشان را در داستان
 
 . مراحل اجرای پژوهش روایتی21-2 

نبال کشف دگویی آزاد است. این روش بههای کیفی، تمرکز بر مصاحبه عمیق یا داستانت اصلی آن با سایر روشتفاو
ا هروایت این داستان چیست و چه فرقی با سایر روایت»ترین سؤال آن این است که تمایزها در تفسیر نتایج است و مهم

 4-25شده است که در این کتاب الگویی به شرح جدول حالگوهای مختلفی برای اجرای پژوهش روایتی مطر«. دارد؟
 موردتوجه قرارگرفته است.  

 . فرایند اجرای پژوهش روایتی0-21جدول 
 توضیح محورها ردیف

 شناسایی مسئله، بیان مسئله از ابعاد مختلف و بیان هدف و سؤاالت پژوهش بر اساس مسئله طراحی پژوهش 7
 راد و یا اسناد معتبر برای شناسایی یک پدیده یا تجربه تعیین فرد، یا اف گیرینمونه 2
 و خاطره آوری متون میدانی مستند از داستان اشخاص در کلمات خودشان مانند مصاحبه، نامهجمع هاآوری دادهجمع 9
ا یا هاسایی تمها با شنسازی 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 مفاهیمگیریوتحلیل، نتیجهها و تجزیهنوشتن یافته گیریونتیجهبحث 5

 
 . طراحی پژوهش21-7

ت تا اس عنوان یک مسئله نیازبه« شده یک فرد یا پدیدههای کسبکدام تجربه»در این مرحله باید مشخص کرد که 
تجارب و رویدادهای انسانی  درروندهای موجود 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. پژوهشگر با شناسایی و معرفی می
کند. برای ایجاد چارچوب اولیه هش خود را طراحی میهدف کشف معنای تجربه فرد از طریق بیان داستان، پژو

 5-25به شرح جدول « گرایی یا پراگماتیستیبرساخت»هایی چون توان از دیدگاهمنظور طراحی روش پژوهش میبه
 استفاده کرد.  

 های اصلی در طراحی پژوهش روایتی. انواع دیدگاه1-21جدول 
 توضیح انواع ردیف

 اهها از دل روایتگیری پدیدهتنی بر ساخت دانش از طریق کنش متقابل با دیگران و در اینجا شکلنظریه مب گراییساخت 7
 مطالعه تجربه در قالب داستان  پراگماتیستی 2
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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 نههایی در زمیپدیده

ه در روایت موردتوج« نوع نگاه به سوژه»کند. در طراحی پژوهش همچنین باید شکل داستان درآورده و آن را تحلیل می
 (.7931فر، قرار گیرد )پورعزت، شامی زنجانی و رئیسی

      
 گیری در تحلیل روایتحظات نمونه. مال21-0

وان از میان تها را میدر این مرحله باید فرد یا افراد یا اسناد معتبر برای شناسایی پدیده یا تجربه انتخاب شوند. نمونه
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 تان، نمایشداس
ها و انواع ها، پیامها، قراردادها،  نامهنامهها، تصاویر، تفاهمهای خانوادگی، عکس، اخبار، اسناد تاریخی، آلبوم7اینترنتی

 (.7936یت در رابطه با موضوع باشد )نوغانی و عباچی، دربردارنده یک روا« اسناد اطالعاتی
ابی یهای محافظ آن برای دستها و شکستن پوسته و الیهدنبال نفوذ در مغز روایتپژوهشگر در تحلیل روایت به      

ر رکز بو تم« 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 بههای کیفی بهروش
هشگر درصدد بررسی روایت حاصل از تجربه یک فرد بر اساس شناخت، تعمدی و قضاوتی است. حتی وقتی پژو

ت. ها و بازنمایی مجدد آن نیاز اسگیری منحصر به همان فرد و بررسی ابعاد مختلف او برای درک تجربهاست، 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 جمع21-1
ها در این روش آن است. بنابراین داده« داستان جامعه پژوهش و ثبت»در  پژوهش روایتی، پژوهشگر در جستجوی 

آوری داده در ر اصلی جمعشود. ابزاآوری میهای مختلفی جمعخواهد بود که با روش« شدههای ثبتروایت»همان 
است ولی در مواردی از کدگذاری اسناد مختلف یا ترکیبی از هر دو نیز « مصاحبه عمیق و ساختارنیافته»این روش 
های میدانی، محتوای مجالت، متون مصاحبه، مشاهدات فرد و مشاهدات یادداشت»توانند از ها میشود. دادهاستفاده می

                                                           

 شود. های اصلی یک مجموعه تلویزیونی که برای پخش و مشاهده آنالین آماده می. قسمت7
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، ها، قوانین، مقرراتها، خبرنامهها، نوشتن زندگینامه توسط خود فرد، اسناد برنامهنوشتنهها، نامگوییدیگران، قصه
 .  (2116، 7)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»ای کیفی، هروش با دیگر روش

شده یا در ذهن و آماده بازگویی است. بنابراین یا اتفاق افتاده و در اسنادی ثبت« روایت شدن»رخدادهای داستان برای 
 دنبال کرد.  6-25به شرح جدول توان در چهار وضعیت زمانی را می« رخدادهای داستان»با « روایت»رابطه زمانی 

 های روایتآوری داده. انواع وضعیت زمانی برای جمع6-21جدول     
 توضیح انواع ردیف

 بازگو شدن روایت پس از اتفاق افتادن  نگرگذشته 7
 های پیامبران عهد عتیقیا بازدارنده و در متون کتاب پیشگیرانه 2
 ن مانند گزارش مستقیم فوتبالبا رخدادهای داستا زمانهم زمانهم 9
 های تغییردهنده روایت  همراه با کنش ای درونه 4

، ستا« انکنشگری هاگفتههای راوی از قولنقل»یا « راوی« توسط »شدهروایت بیان»، یین رواگفتمار از منظو     
برای این منظور پژوهشگر باید  د.گیر« شکل میانکنشگری راوی و هانگفتماوب تناه و نجیرز» درت نیرواین ابنابر

 مشخص کند.   1-25های خود را از ابعادی به شرح جدول آوری دادهرویکردهای جمع
 آوری داده توسط پژوهشگر در پژوهش روایتی. انواع رویکردهای جمع7-21جدول 

 توضیح انواع ردیف
 شناسایی مضامین اصلی داستان  مضمونی 7
 بندی آن توسط راوی ان داستان و اسکلتشناسایی چگونگی بی ساختاری 2
 های خاص داستان مانند شرایط فرهنگی، تاریخی یا اثر مصاحبه  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 مصاحبه:  آوری داده با. جمع21-1-0

لبداهه اشود، سرگذشت موضوعی را که خود در آن شرکت داشته، فیاست. در مصاحبه روایتی از فرد مطلع خواسته می
ای تهپیوسهمدارد تا موضوع موردنظر را در قالب داستان بهکننده فرد مطلع را وا می(. مصاحبه7335، 2روایت کند )هرمان

از رویدادها از ابتدا تا به انتها بازگو کند. اگر در مصاحبه روایتی از روایتگر خواسته شود داستان خود را در محور یک 
(. در مصاحبه باید به انواع 7985شود )حریری، اپیزودیک گفته می دهی کند، به آن مصاحبه واقعه مدار یاواقعه سازمان

 تا(.توجه داشت )رسولی، بی 8-25شونده ازجمله مواردی به شرح جدول خطاهای عمدی یا غیرعمدی مصاحبه

 

 

                                                           
1. Moen 
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 . انواع خطاهای عمدی یا غیرعمدی در مصاحبه روایتی3-21جدول       
 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
 احتمال ضعف و خطا در یادآوری حوادث و رویدادها 4

شونده از موضوع اصلی دور نشود و در راستای هدف د که مصاحبهبنابراین باید در فرایند مصاحبه مراقب بو     
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  «مکانی های زمانی وموقعیت»، «زمینه»شونده کمک کرد تا تجربه خود را با توجه به همچنین باید به مصاحبه
(. برای این منظور، ایجاد یک فضای دوستانه و صمیمی توأم با آزادی و 7935بیان نماید )خنیفر و مسلمی، « اجتماعی

 آوری داده ضرورت دارد.دهنده برای جمعاعتماد بین پژوهشگر و پاسخ

ها در ارتباط با موضوع هستند. ع رسانهدوم، محتوای انواازجمله این منابع دستها از اسناد: آوری داده. جمع21-1-2

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: . یکدست کردن داده21-1-7

یک  ها را بهکند باید برای تحلیل آنآوری میهایی را از منبع مختلف جمعیک امر خاص مصاحبه کند، یا حتی داده در
 سند نوشتاری یکدست و در قالب یک داستان اولیه تبدیل کند.   

 

 ها در پژوهش روایتی. روش تحلیل داده21-6
حلیل ت« شناسی و امثال آنشناسی، روانشناسی، انسانزبان»ن های مختلفی چوتواند از جنبهشده میآوریهای جمعداده

دنبال  3-25وبرگشتی به شرح جدول صورت رفتهای روایتی باید مراحلی را بهوتحلیل دادهشود. در فرایند تجزیه
 کرد. 

 های روایتیوتحلیل داده. مراحل تجزیه9-21جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 منظور مسلط شدن بر آن ن حتی برای چندبار بهبا دقت خواندن مت مرور متن 7
 «قاعده حذف/ انتخاب، تعمیم، ساختن و قاعده صفر»ها و بندی متن با توجه به جنبه زمانی تجربهتقسیم کدگذاری 2
 رفتن به عمق داستان و شناسایی مشرب فکری، اعتقادی و گرایشی راوی از پس کلمات و نوع روایت نمایان کردن زمینه 9
 ها های بازنمایی شده و نمایان کردن اطالعات با تصویر نمودن عناصر موجود در تجربهشناسایی مقوله هاتحلیل داده 4

خوبی یا انواع عناصر موجود در متن به شرح جدول در این مرحله باید متن را با دقت و برای چندبار خواند و به      
 آشنا شد.   25-71
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 عناصر روایت. انواع 01-21جدول    
 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
 گیری نویسنده متن درباره موضوعحاصل ذهن و جهت درونمایه 2
 از طریق رویدادهاشخص یا شیء برآمده از متن و ایجاد هویت برای آن  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
 «خشن و امثال آنسرد، امیدبخش، »روح حاکم بر داستان و برگرفته از درونمایه با ترکیب عناصر داستانی مانند  فضا 6
 «استعاره، توصیف، محاوره و امثال آن»های زبانی مانند گفتن راوی بر اساس قواعد دستوری و آرایهروش سخن زبان 1
 چگونگی کاربرد زبان در روایت توسط نویسنده مانند تصویرسازی با ترکیب عناصر سبک 8
 ویه دید، زمان داستان و امثال آن شکل روایت ازجمله چگونگی شروع داستان، تغییر زا تکنیک 3
 های داستان یا با شرح مبادالت عنوان راوی یا دادن این نقش به شخصیتنویسنده به دیدگاه  71

شده و مرور دقیق متن و ادامه مراحل، باید اقداماتی به شرح آوریهای جمعپس از غرقه شدن پژوهشگر در داده     
 ها برای تحلیل انجام داد.دهی دادهمنظور سامانرا به 77-25جدول 

 ها برای تحلیل . محورهای ساماندهی داده00-21جدول 
 توضیح محورها ردیف

 های مهمهای متن و انتخاب گزارهگر در تحلیل دیگر گزارههای غیرمهم و غیرداللتحذف گزاره قاعده حذف/ انتخاب 7
 ترای با مفهومی کلین گزارههای غیرمرتبط برای ساختاستفاده 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 ها و پذیرش مستقیم آنحذف بودن گزارهغیرقابل قاعده صفر 4

د و در شوبه آشکارسازی معنی و مقصود متن اشاره می در تحلیل فراتر از خالصه یا بخشی از یک متن داستان،     
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 مواردی تحلیل روایتی بر روابط داخلی موجود و شناسایی مضمون
ان گیرد. در پارادایم تفسیری، شناخت تجربه زنده کنشگردهنده وقایع داستان تأکید صورت میو فرهنگی شکلاجتماعی 

های روایتی (، سه سطح را در تحلیل داده2118) 7تواند به ایجاد یک چارچوب نظری بینجامد. کاترین کولر ریزمنمی
 کند.معرفی می 72-25به شرح جدول 

 ها در پژوهش روایتی ل داده. سه سطح تحلی02-21جدول 
 سطوح ردیف

 کنندگان شده توسط شرکتهای بیانداستان 7
 تفسیرهای پژوهشگران یا روایتی از روایت 2
 های خوانندگانبازساخت 9

                                                           

1.  Catherine Kohler Riessman 
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گذاری ها با ارائه نتیجه معقول و زنجیروار اشاره کرد. ارزشهای تحلیلی روایتگیری باید به سازهدر بخش نتیجه    
گذاری های استداللی خردورزانه یا منطقی است. هدف فرایند ارزششده بر اساس قضاوتملی روی  ادعاهای مطرحع

 عنوان یک اساس برایاستفاده بهمتقاعد کردن خوانندگان مبنی بر آن است که این ادعاها مطالب تأییدشده و قابل
-وجه بودن ادعاهای علمی به شواهد معتبر و منطقیشناخت فعالیت در حوزه انسانی هستند. کیفیت پژوهش و موردت

 توان ازنظر خبرگان در خصوص پژوهش استفاده کرد.بودن استدالل پژوهشگر بستگی دارد. برای اعتبار نتیجه می
یت صورت پالتی دارای یک شخصنگارش داستان در یک توالی زمانی )اول، وسط، آخر( یا به در گام پایانی بازنویسی و

 شود. تجربیاتی از تضاد و مبارزه انجام میاصلی با 
 

 . روش پژوهش روایتی در بررسی مسیر شغلی21-7
قالب  کنند. روایت عناصر مسیر شغلی دربرخی کارشناسان استفاده از روایت را برای بررسی مسیر شغلی پیشنهاد می

خواهد کرد. داستان مسیر شغلی به  اش را فراهمتر 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. کند تا با استفاده از روایت، به تجربه ذهنی فرد از مسیر شغلیسعی می
 هستند.  79-25این نوع پژوهش اغلب شامل مواردی به شرح جدول  های پژوهشیپرسش

 های رایج در استفاده از پژوهش روایتی در مطالعه مسیر شغلی . پرسش07-21جدول  
 هاپرسش ردیف

 ساختار داستان مسیر شغلی افراد چگونه است؟ 7
 بخشند؟یافراد چگونه به مسیر شغلی خویش، در قالب داستان مسیر شغلی، معنی م 2
 اند؟ های مسیر شغلی افراد کدمهای داستانگونه 9

 سخن گفت.  74-25توان از سه پارادایم به شرح جدول در مسیر مطالعات مسیر شغلی می     
 . انواع پارادایم برای مطالعه مسیر شغلی با استفاده از پژوهش روایتی  00-21جدول 

 توضیح انواع ردیف
 های شخصیتی ثابت افراد با الزامات شغلی سازی ویژگیناسبمت های فردیخصیصه 7
 های ثابت رشد در طول مسیر شغلی بدون توجه به خصیصه رشد 2
 فرد از مسیر شغلی افراد در خصوص کارهاهای منحصربهداستان روایت 9

بان اعی است که شامل یک زای فردی و اجتمبر 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، باط بین پژوهشگران آن حوزه را فراهم کند )پورعزت، شامی زنجانی و رئیسیتواند امکان ارتاست که می
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 . نمونه مقاالت پژوهشی با روش روایتی 21-3
 است.  شدهارائههایی از مقاالت پژوهشی با روش روایتی نمونه 75-25در جدول 

 . نمونه مقاالت پژوهشی با روش روایتی 01-21جدول 
 مقاله  ردیف

 یروایت پژوهش یک: فرهنگیان دانشگاه دانشجومعلمان برای سالمت سواد یوشنودگفت درسی برنامه ایگلخانه آزمون و کاربست 7
fa.pdf-92-1-http://payeshjournal.ir/article  

 سازمان در تبعیدی یک استعاری روایت: سازمانی طرد 2
https://tmj.um.ac.ir/article_30024_1ec06875f51daab54bb5c3ca4bd97e70.pdf  

 درسی برنامة «عمل» و «نظریه» پیوند برای تالش عمری از تاریخی روایتی: تایلر رالف ایحرفه مسیر به نگاهی 9
e.khuisf.ac.ir/article_679031_9cae1aeab55c8e13836f5c8bdb9a270e.pdf-http://jsr  

 روایتی رویکرد: ایرانی کارآفرینان خروج عوامل شناسایی 4
https://jed.ut.ac.ir/article_59860_244369439edefaf7e540edf86b8c341f.pdf  

 روستایی دختر آموزدانش تحصیل ترک پژوهی روایت 5
http://womenstudy.ihcs.ac.ir/article_4837_bf8673f26602750b42384721f7c991ed.pdf  
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 26 نشانه شناسی
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 مقدمه

ی تأکید ثار هنرهای پیرامونی، زبان و انواع آدر محتوای انواع نشانه« رمزگشایی از انواع پیام»یا « معنا»شناسی بر نشانه
 شناسی پرداخته خواهد شد. دارد. در این فصل به معرفی روش پژوهش نشانه

 
 شناسی . مفهوم روش نشانه26-0

نظر از نقطه شناسی دارای ریشه در آثار فالسفه یونانی است که از قرن بیستم هویتی مستقل پیدا کرد.دانش نشانه
باستان و برگرفته از واژگان علم پزشکی یونانی با تأکید بر بررسی عالئم شناسی از زبان یونان واژگانی، واژه نشانه

(. جهان 7931، آبادیشریفاست )مرادی و رضایی « کردنداللت»معنای به« semainein»ها و مشتق از فعل بیماری
ند، ی خود رمزگشایی کهای بیشتری را در پیرامون زندگها است و هر انسانی بتواند نشانهپیرامون ما سرشار از نشانه

های ، پیام«نظام عالئم»ها از طریق کند. انسانبیشتر با دنیای خود آشنا خواهد شد و احتماالً بهتر با آن ارتباط برقرار می
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

شناسی به دنبال مطالعه عالئم از ابعادی به شرح جدول است. نشانه« ، موسیقی، تصویر و نمادهای گرافیکیریاضی»
 (. 7989است )سجودی،  26-7

 شناسی   . انواع ابعاد مطالعه عالئم در نشانه0-26جدول 
 توضیح انواع ردیف

 )مانند دستور زبان فارسی(.   کندمید نظامی که چارچوبی مشخص برای ظهور عالئم ایجا عالئم بر حاکم نظام 7
 )مانند معنای انواع کلمات(.    گیردمیو با آن عالمت در ذهن شکل  شدهمشخصمعنایی که برای هر عالمت  عالئم معنای 2
ز ا شدهتشکیلشوند. مانند یک عبارت یا جمله معنایی که از چینش چند عالمت در ارتباط با هم ایجاد می عالئم ارتباط 9

 یک معنای خاص ایجاد کند.  تواندمیچند کلمه که 

رمزگذاری ». در زبان ارتباطات به این اقدام دهدمیرا شکل « 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 حرفههای معمول روزانه مبادله میدر 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»است. بنابراین برای ایجاد توانایی و تخصص الزم باید  مورداشارهدر ابعاد  ایجادشدهرمزهای 

است که ما شاهد  های خاص را شناخت. این مسئله باعث شدهرا در حوزه« پیام»برای تولید « هاکاربرد عالمت»
« نشانه»باشیم. هر « زبان، ریاضی، موسیقی، تصویر، نمادهای گرافیکی و امثال آن»متعددی در ابعاد « ایهای نشانهنظام»

 با هم تحلیل کرد. برای داشتن« اینظام نشانه»یا در ارتباط چند « اینظام نشانه»صورت مستقل در یک توان بهرا می
 رچقدرهای باید با آن نظام و ابعاد مختلف آن آشنا بود. بدیهی است که ه در یک نظام نشانهتوانایی تحلیل یک نشان
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یافته و در ارتباط با هم باشد، پیچیدگی آن بیشتر خواهد شد. برای درک بیشتر مطالعه یک ای توسعههای نشانهاین نظام
 توجه کنید.  2-26ای به جدول نشانه در یک نظام یا در ارتباط با چند نظام نشانه

 شناسی   . انواع تحلیل نشانه در یک نظام یا چند نظام نشانه2-26جدول 
 توضیح انواع ردیف

 در یک دستور زبان  ایجادکنندهیک کلمه در انواع جمله و معناهای خاص  کاربردمانند  ای در یک نظام نشانه 7
المتی فرهنگی، اقتصادی، س»ای همچون های متعدد نشانهبا تأکید بر نظام ونیتلویزی 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     
مطرح شد )محسنیان  9-26شرح جدول یفی بهها شد. تأکید اولیه این روش با تعاروارد سایر رشته مروربهظهور کرد 

 (.7931پور، ؛ عباس7985راد، 
 شناسی   . انواع تعریف نشانه7-26جدول 

 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 رابطه ویژهبه نمادها و هانشانه عهمطال دانش کالینز 9

 ایده جهان

ای ههای تخصصی با تأکید بر تحلیلباعث شده است تا این روش در رشته« شناسینشانه»جذابت و کاربرد      
-، باستانشناسی، فیزیککی، معماری، جانورشناسی، گیاهشناسی، هنر، پزششناسی، جامعهروان»تخصصی مختلفی چون 

شود و در مواردی با رویکردهای تخصصی خود دنبال می« شناسی، ارتباطات، ورزش، سیاسی، ریاضی و امثال آن
ه های نسبتاً جدید کشود. یکی از رشتهای این کار دنبال میرشتهصورت بینهای تیمی، بهویژه در قالب گروهبه

« ناختیعلوم ش»کند، رشته های مختلف را برای شناخت و درک عمیق رفتار، دنبال میشناسی در نظامهای نشانهرویکرد
خاص  هایاست. امروزه در سطح جهان این روش تبدیل به یک رشته تخصصی دانشگاهی شده است. برخی از ویژگی

 (.7989؛ سجودی، 7983کرد )تاجیک، مرور  4-26توان در جدول را می« شناسینشانه»کننده روش و متمایز
 ایهای خاص و متمایزکننده روش نشانه. ویژگی0-26جدول 

 ها ویژگی ردیف
 هادر نشانه و تفسیر واقعیت پنهان شناخت 7
 نمادها و رمزها تأکید بر عالئم، 2
 «اینشانه نظام» در محتوا سازنده یا ابعاد «هانشانه دانش»تأکید بر 9
 ها یل محتوا برای شناخت معناهای پنهان و ضمنی نشانهکاربرد تحل 4
 ای حاکم بر گفتمان و نقش بافت در ایجاد معنای نشانه کاربرد تحلیل گفتمان برای شناخت نظام نشانه 5
 ر هم بررسی چگونگی تولید معنای نشانه در محتوا با توجه به نظام ارتباط عالئم یا معنای حاصل از چینش انواع عالئم کنا 6
 بررسی چگونگی استفاده از عالئم در انواع ارتباطات  1
 کننده( و مدلول )معنای حاصل از دال(مطالعه با تأکید بر شناخت دال )داللت 8
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 بررسی چگونگی ایجاد معنا از یک پیام داستانی  3
  گیریاندازه جایبه و تفسیر، کیفی رویکرد 71

 موردتوجه 5-26سیار محبوب در رشته ارتباطات است که از ابعادی به شرح جدول های باز روش« شناسینشانه»     
 گیرد. قرار می

 شناسی در رشته ارتباطات . مالحظات روش نشانه1-26جدول 
 مالحظات   ردیف

  هانشانه انواع از عنوان منبعی سرشاربه هارسانه ویژه محتوایتأکید بر انواع ارتباطات، به 7
 های ارتباطی  پیام در نهفته عنایشناخت م 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 شناسایی رابطه و معانی ایجاد گونگیامکان مطالعه چ 5

 «تلویزیونی یا رادیویی برنامه فیلم،

در  «ای مانند دستور زبان یا زبان تصویرقواعد نظام نشانه»عنوان عالئم و رمزهایی بر اساس به« هانشانه» درواقع      
حتوا ای سازنده م، بر نظام نشانه«قالب»از « محتوا»گیرند. برای این کار با جدا کردن قرار می مورداستفادهتقال معنا ان

 تا(. شود )دانشگاه صداوسیما، بیتأکید می
 

 شناسی. مراحل اجرای تحلیل نشانه26-2
 رار داد.    را موردتوجه ق 6-26توان مراحل جدول شناسی میبرای اجرای تحلیل نشانه

 شناسی . فرایند اجرای تحلیل نشانه6-26جدول 
 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، همبا تأکید بر روش هاوتحلیل دادهتجزیه 4
 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

 
 . طراحی پژوهش 26-7

ناسی شگر عامل باعث ظهور رویکردهای متنوع نشانهها و دیها و تفسیر عالئم متأثر از فرهنگتفاوت در رمزگشایی     
(. بنابراین پژوهشگر در مرحله طراحی پژوهش باید با توجه به شرایط حاکم بر مطالعه و 7939شده است )همدانی، 

شناسی در ، رویکرد پژوهشی خود را مشخص کند. برخی از این رویکردهای مطالعاتی در نشانهموردبررسیجامعه 
 رفی شده است. مع 1-26جدول 
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 شناسی   . انواع رویکردهای نشانه7-26جدول 
 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» دووجهیالف( دوسوسور: الگوی 
 است. « ذهن در کلمه توسط ایجادشده نایهمان تصور مفهومی یا مع
ها شامل با تأکید بر انواع نشانه 7«بازنمون، موضوع و تفسیر»داللتی شامل  وجهی سه ب( پیرس: الگوی رابطه

تفسیر به همان »و « نشانه مرجع ابژه، یا موضوع»دال،  یا همان نشانه« بازنمون»است. « تمثال، شاخص و نماد»
 هتشاب اساس بر شمایل تمثال یا»های اشاره دارند. در این الگو انواع نشانه« یا مدلول نهنشا از حاصل معنای

 مکانی، نزدیکی اساس بر شاخص یا نمایه»، «نمودار و نقشه نقاشی، تابلوی عکس، مانند خود مرجع با فیزیکی
 یا قراردادی نده رابطهنماد یا دار»و « تصادف نشانه به برخورد و ترمز صدای مانند مرجع با علی و زمانی

 هستند.  بررسیقابل« سرگردانی و تردید نماد عنوانبه فیلم در راهیسه مانند مرجع با اختیاری
 چون محصوالت انواع در شدن آشکار هنگام هاآن تحلیل و هاساخت یا معناها فهرست و ج( بارت: شناسایی

 «آن امثال و افیکگر 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 «یانشانه هایادقرارد» تحلیل بر تأکید جایبه مختلف رویکردهای ترکیب با همانند آثار امبرتوآکو ک 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،)

عنوان یکی از ابزارهای به« زبان»شناسی،  اهمیت در نشانه« شناسیرویکرد زبان»رواج داشتن یکی از دالیل      
متفاوتی است که  شناسی دارای الگوهایرویکرد زبان در انسان است.« ها و دانش ذهنیانتقال اندیشه»و «  شناخت»

 است.  شدهمطرح 2«بارت چارلز سندرس پیرس و فردیناند دوسوسور، »توسط دانشمندانی چون 
وجود دیگری ها وابسته بهسوسور، دال و مدلول از هم جدا نیستند و معنای هر یک از آن دووجهیدر الگوی      

گویند و یک نشانه حاصل رابطه و مجموع این دو است. یعنی صورتی می« داللت»است. رابطه بین دال و مدلول را 
معنا خواهد بود و از سوی دیگر، مدلول بدون دال، یعنی یی گنگ و بیکه به هیچ مفهومی )مدلول( داللت نکند، صدا

مفهومی که هیچ صورت )دالی( برای داللت آن وجود ندارد. از دیدگاه سوسور این دو وجه مانند دو روی یک کاغذ 
 واهد بود. پسکدام بر دیگری اولویت ندارد. بدون وجود دال و مدلول با هم، نشانه و معنایی نخو هیچ پیوستههمبه

وان عنبه نشانه. نیست خارج در جهان مادی مصداق و است ذهنی مفهوم یک طور نتیجه گرفت که مدلولتوان اینمی
ه اشار خاص شی یک یه و نه« مفهوم» یک به که معنی این است؛ به غیرمادی اصل، در« مدلول و دال ترکیب»حاصل 

                                                           

1.  Representamen, Object & Interpretant 
2.  Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce & 
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 کنیمیم صحبت خود افکار درباره ما که زمانی مثال برای. کندمی اد معناایج دیگر کنار مفاهیم در نیز دارد. این مفهوم
 .(7931آبادی، داریم )مرادی و رضائی شریف ذهن را در آنها از تصوری تنها بلکه نیستیم روبرو ءبا اشیا

اعث ایجاد ا بگیرد تچیزی است که در برابر شیء یا موضوع عینی قرار می« نشانه»در الگوی چارلز سندرس پیرس      
است و باعث ایجاد یک مفهوم یا تفسیر « درخت واقعی»ای در برابر نشانه« درخت»تفسیر آن شود. برای نمونه واژه 

موضوع یا صورت »، «بازنمون یا صورت صوتی» شاخصرا در سه « نشانه»همین دلیل پیرس شود. بهآن در ذهن می
 تمثال، شاخص»های گر یکی از انواع نشانهکند. دال یا داللترفی میمع« ها در ذهنتفسیر یا معنای صورت»و « واقعی
وان عنکلمه گل سرخ به»ها به مرجع خود اشاره دارند. برای مثال آنان است زیرا نشانه« مرجع»هستند و مدلول « یا نماد
اند تا هنگام شدهین ابداعها برای ادر 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»، «عالمت»کند. پیرس تعامل بین 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 کننده حاصل میدهد. معنا از تفسیر فرد تفسیررا نشان می« از عالمت
مدلول یا تصور و مفهوم گربه در »موضوع و « گربه واقعی»بازنمون، « کلمه گربه»(. در نمونه دیگر 7931)محمدپور، 

کلمه » کند که ممکن است نشانه بازنمون یا همانشناسی پیرس اشاره می(. فرایند نشانه7-26تفسیر است )شکل « ذهن
انگیز را در ذهن انسان پدید آورد و هنگام صحبت درباره داشتنی یا نفرتتصور گربه خاص یا موجودی دوست« گربه

 (. 7931آبادی، آن با فرد دیگر، تفسیرهای جدیدی را برای او مطرح کند )مرادی، رضائی شریف

 
 وع )گربه واقعی( و تفسیر )مفهوم گربه در ذهن(وجهی پیرس درباره بازنمون )کلمه گربه(، موض. الگوی سه0-26شکل 

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، نشانهها و قواعد معناساز آن خواهد بود. برای تشخیص و مستندسازی ساخت رسانهنواع زبانشناخت ا
 تا(. شود )دانشگاه صداوسیما، بیهدایت می 8-26طریق سه سؤال به شرح جدول 
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 ای . سه سؤال برای تشخیص و مستندسازی ساخت رسانه3-26جدول 
 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

ر د تری از گفتار راواژه 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 زبانها شکل میارجاع به نشانه

 پردازد. می« دال/مدلول، نظام/همسازه و تطابق/تضامن
 
 شناسیگیری در روش نشانه. مالحظات نمونه26-0  

آن یا  فرهنگی، ایدئولوژیکی، زبانی و امثال»تأکید بر نوع نشانه از ابعاد شناسی اغلب هدفمند و با گیری در نشانهنمونه
به  «نمایندگی و همگونی»شناسی باید به دو اصل گیری برای نشانهاست. در نمونه« تمثال، شاخص و نماد»از ابعاد 

 توجه داشت. 3-26شرح جدول 
 شناسیگیری در  روش نشانه. اصول نمونه9-26جدول 

 توضیح اصول ردیف
 «سن، جنس، طبقه اقتصادی و امثال آن»مانند  متمایزکنندهانتخاب از یک طبقه با ویژگی  نمایندگی 7
 الف( انتخاب محتواهای همگون ازنظر معنا یا نوع روایت مورد تحلیل همگونی 2

 هاآوری دادهب( انتخاب محتواهای همگون ازنظر ابزار مورداستفاده برای جمع
 هاآوری دادهمحتواهای همگون ازنظر دوره زمانی جمع ج( انتخاب

    
   شناسیآوری داده در روش تحلیل نشانه. مالحظات جمع26-1

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»آوری داده از انواع محتواهای جمع برای« یاداشتکدگذاری و برگهمصاحبه، برگه
 استفاده کرد. 

 
 شناسیها در نشانه. مالحظات تحلیل یافته26-6

-توان در فرایندی رفتشناسی را میها برای تحلیل، فرایند تحلیل نشانهسازی آنها و آمادهآوری دادهپس از جمع

انجام داد. برای نمونه اگر طرح پژوهش با « شناسی منتخبرویکرد نشانه»بر اساس  و 71-22شرح جدول وبرگشتی به
موردتوجه قرار داد. اما در صورت « دال و مدلول» دووجهیها را با الگوی باشد، باید مطالعه نشانه« رویکرد سوسور»

ای نمونه تحلیل کرد. بر« ع و تفسیربازنمود، موضو»ها را با الگوی سه وجهی باید انواع نشانه« رویکرد پیرس»انتخاب 
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انجام داد.  از این  71-26شرح 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 پیرسرد سهشناسی با رویک. مراحل اجرای تحلیل نشانه01-26جدول 
 توضیح مراحل 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 روانتقابل یا رابطه نشانه شناسایی انواع ساختار جانشینی در محتوا  2
 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
 ارائه معنای نهایی و آشکارسازی هویت نشانه  یرتحلیل و تفس 5

ها از خود نشانه« روابط»توجه داشت. اهمیت « روابط»و « هانشانه»در اجرای این مراحل باید به دو مفهوم کلیدی      
مهم ری های تفسیگیرد. برخی از انواع دیدگاهها صورت میبیشتر است؛ زیرا خلق معنا با برقراری روابط بین نشانه

 معرفی شده است.  77-26ها در جدول برای تحلیل و شناسایی معانی پنهان نشانه
 شناسی  ها برای تحلیل و تفسیر در نشانه. انواع دیدگاه00-26جدول       

 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، موقعیت اجتماعی و فرهن» 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 

ها شده است. برخی از گیری فنون مختلف تحلیل روابط نشانها باعث شکلها در ایجاد معناهمیت روابط نشانه     
 تا(. شود )دانشگاه صداوسیما، بیمرور می 72-26ها در جدول ترین فنون تحلیل روابط نشانهمهم

 ها    . انواع فنون تحلیل روابط نشانه02-26جدول  
 توضیح انواع ردیف

 ها در محتوای جدید شده قبلی در تحلیل معنای نشانهاختههای شناستفاده از نشانه بینامتنی  7
 تحلیل روابط عناصر محتوا در ایجاد معنای هر نشانه  زمانی هم 2
 ها یا نحوه تکامل روایت در ایجاد معنای هر نشانه تحلیل تاریخی روابط نشانه در زمانی 9
  موردنظرشباهت در ایجاد معنا برای نشانه ویژه تحلیل رابطه دو نشانه از راه قیاس و به استعاره  4
 تحلیل رابطه دو نشانه بر اساس تداعی در ایجاد معنا برای نشانه هدف   کنایه 5
 ها  تحلیل ایجاد معنای نهایی از کنار هم قرارگرفتن نشانه نشینی هم 6
   های دیگرتحلیل درباره عوض شدن معنا با جایگزینی در کنار نشانه جانشینی  1
 «مرگ/زندگی، مرد/زن و امثال آن»های همراه مانند ها با تقابل دوگانهتحلیل روابط نشانه های دوتاییتقابل 8
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 . ارزیابی کیفیت پژوهش26-7
 استفاده کرد.  79-26توان از دو الگو به شرح جدول شناسی میبرای ارزیابی کیفیت و روایی پژوهش نشانه

 
 شناسیلگوهای ارزیابی کیفیت و روایی پژوهش نشانه. انواع ا07-26جدول 

 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

  
 شناسی در روش نشانهنمونه مقاالت علمی . 26-3

 دهد. شناسی را نشان میهایی از مقاالت علمی با روش پژوهش نشانهنمونه 74-26جدول 
 شناسی    های علمی روش پژوهش نشانهمقاله . نمونه00-26جدول 

 مقاله  ردیف
 آن هایایدئولوژی شناسینشانه و وایبر استیکرهای مطالعه 7

https://nms.atu.ac.ir/article_7268.html  
 سهراب و رستم داستان در افزارهاجنگ موردی مطالعه ، فردوسی شاهنامه فرهنگی یشناسنشانه 2

https://ls.atu.ac.ir/article_11160_0.html  

(ایرانی زندگی آرمانی، زندگی ،دئالیا زندگی مجالت موردی مطالعه) زندگی؛ سبک مجالت تبلیغات یشناسنشانه 9  

http://jcsc.iaocsc.ir/article_15243.html  
ایرانی نگارگری یهاهیمابن بر تأکید با اخیر دهه پوسترهای در تصویری شناختینشانه مطالعه 4  

https://arjgap.alzahra.ac.ir/article_3918.html  
5 Are Emojis Creating a New or Old Visual Language for New Generations? A Socio-semiotic Study 

 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3709343 
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 روش دیالکتیک

27 

 هدف کلی: آشنایی با روش دیالکتیک   

 یریاهداف یادگ
   آشنایی با مفهوم روش تحلیل دیالکتیک 
 گیری در روش دیالکتیک  آشنایی با مالحظات نمونه 

 آوری داده در روش دیالکتیک  آشنایی با مالحظات جمع 

 ها در روش دیالکتیک  آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه

شنا این روش آ یکی از مسیرهای اجرای پژوهش کیفی روش دیالکتیک است که در این فصل با مبانی و نحوه اجرای
 خواهید شد. 

 

 . آشنایی با مفهوم روش پژوهش دیالکتیک27-0
-بحث»تأکید دارد. این کلمه در طول تاریخ بر اساس روش خاصی از « مباحثه و مناظره»بر معنای لغوی « دیالکتیک»

رفت. هدف گبرای گفتگو با طرف مقابل شکل « 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.  7-21شود، شامل چند گام کلیدی به شرح جدول مطرح می« سقراطی
 . مراحل اجرای دیالکتیک به روش سقراطی 0-27جدول 

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« گفتگووبحث»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 

 د.نفسه وجود ندار، 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« اکلیتوسهر»فیلسوف دیگری بنام      

ا نظریه و روش خاصی را برای کشف حقایق ب« هراکلیتوس»با استفاده از دیدگاه « هگل»نیست. دانشمندی آلمانی بنام 
که  عت دانست و اظهار داشتعنوان شرط تکامل فکر و طبیرا به« تضاد و تناقض»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»برای درک جهان با اصطالحات دوقطبی « گراییگرایی و تجربهعقل»ازاین دیدگاه، دو جنبه بود. تا پیش

ز شد. طرح هگل برای عبور ااز دو قطب توصیف می دریکیبر پایه قرارگیری دانش  «تفکر و واقعیت»یا « عینیت
 مبنی بر استفاده از هر دو قطب بدون حذف طرف دیگر بود.  دیدگاهی بهها و رسیدن طرفه بودن این فلسفهیک
ی، های مادم جنبهدر تما« حرکت و تحول» بامعنای، واژه دیالکتیک «مارکسیسم و لنینیسم»باالخره در مکاتب     

 نظرات مادی خود را براساس منطق« مارکس و انگلس»اجتماعی، اقتصادی، اخالقی و طبیعی مورداستفاده قرار گرفت. 

 مراحل ردیف
 شدهناختهارائه مقدمات ساده و ش 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

 اعتراف به درست بودن ادعای طرف مقابل
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کتیکی یا باوری دیالماده»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
طبیعت  حوزهدامنه دیالکتیک را بهدید و انگلس است. مارکس دیالکتیک را تنها با رویدادهای تاریخ و جامعه همساز می

 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«روش پژوهش»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 -شناختیاصل تغییر در درمان »و اضطراب است. این رویکرد، 

ظیم هیجانی تن»و « های پذیرشعنوان مؤلفهذهن آگاهی و تحمل پریشانی به»کند و برپایه چهار مؤلفه ترکیب می« شرقی
  (.7938نماید )طاهری داغیان، قاسمی مطلق و مهدیان، اقدام 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    
 هایعنوان ینک رویکرد، در همه روش، به«دیالکتینک»های مختلف مورداستفاده قرار داد. یک رویکرد، آن را در روش

فاده است و استقابل« هاها، انتقادی و انواع قیاسالعنات تطبیقی، تحلیلهرمنوتیک، پدیدارشناسی، مط»فلسفی مانند 
ر  کنند. ماهیت این روش مبتنی بهای پژوهش فلسفی معرفی میهمنه روش« بنیناد»عنوان همین دلیل برخی آن را بهبه

ی رخدادهای انسان در گفتگو است. موضوع آن به کاوشگری فلسفی انسان و همه« اسنتدالل»و « پرسنش»دو مفهوم 
   توان به مواردی به شرح جدولهای این روش میبرای اتصال فرد به منبع عظیم آگاهی اختصاص دارد. از ویژگی

 (.7934اشاره کرد )قائدی،  21-2
 . انواع گستره معنایی مفهوم دیالتیک2-27جدول 

 انواع مفهوم ردیف
 عت، جامعه و تفکر تحلیل قوانین عمومی حاکم بنر گسترش و تکامل طبی 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
 تحلیل سقراطی یا رسیدن به بصیرت حقیقی از طریق درون ذهنی فرد  4
 عنوان حقایق عالمبه« کلیات و یا مُثل»یل افالطونی با تأکید بر عقل همراه با عشق برای درک تحل 5
 های مادی، اجتماعی، اقتصادی، اخالقی و طبیعیدر تمام جنبه« حرکت و تحول»تحلیل دیالکتیک مارکسیسمی با تأکید بر  6

ه زندگی یار مؤثر است. رویکرد دیالکتیک یک نگاه کلی ببرای تبیین نهادی شدن و نهادزدایی، تحلیل دیالکتیکی بس     
شود ریشه در تحلیل مارکسیستی دارد و انشعابی از آن است. در رویکرد دیالکتیکی اجتماعی است که تصور می
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ظاهر ثابت و پایدار در معرض تغییر شود که جهان اجتماعی و حتی امور اجتماعی بهتأکید می« فرایندی»بر  7«بنسن»
طور مستمر از طریق تعامالت اجتماعی تولید ، نهادها به«گیری نهادهاشکل»(. در مدل دیالکتیکی 7311ند )بنسن، هست

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 آندهند )کلیت(، که عدم سازگاری بین آنمی

ات شود که در بعضی مواقع به تغییر ترتیبگیری مجدد آگاهی نهادی میمستمر تناقض در زندگی اجتماعی موجب شکل
گرفته ناشی از پیامدهای ناخواسته ترتیبات نهادی موجود است انجامد )عمل(. آگاهی نهادی شکلنهادی موجود می

 (.   7982پور، کند )تسلیمی، میرزایی اهرنجانی، محسنی و قلیهای نهادی را نمایان میه تناقضک
       

 . فرایند اجرای روش پژوهش دیالکتیک27-2
 مرور کرد.  9-21توان در جدول مراحل اجرای یک روش پژوهش دیالکتیک را می

 . فرایند اجرای پژوهش دیالکتیک7-27جدول 
 ضیحتو 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
 های مصاحبه، مشاهده و کدگذاری استفاده 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 27-7
بیت مانند وترتواند در حوزه تعلیمگام نخست پژوهش یافتن موضوع برای دیالکتیک و شروع بحث است. موضوع می

دیگر  های مدیریت، اقتصاد، فرهنگ وتواند در حوزهوتربیت، برنامنه درسی و امثال آن باشد. یا موضوع میلیمفلسفه تع
برانگیز باشد، موافق و مخالف زیناد داشنته باشند. اینن مرحله، بحث باشد. موضوع باید بحثموارد اجتماعی قابل

 همان مرحله تز است.
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
نای را بر مبگیرد و در ادامه باید اهداف و سؤاالت پژوهش 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
استفاده از شیوه دیالکتیکی تصمیم گرفت. برای استفاده از هر نوع شیوه دیالکتیکی باید با بنیاد فلسفی آن آشنا بود. 

 های زیر خواهد بود. یک از شیوهبال استفاده از کدامدنیعنی مشخص شود که پژوهشگر بنه

                                                           
1. Benson  
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 کشنف حقینقت یا رویکرد سنقراط و افالطون 
 ها یا رویکرد آدرنوآشکار کردن ضعف 

  رویکرد پنوپر 

 

 گیری در روش دیالکتیک. مالحظات نمونه27-0
در این مرحله باید افراد اختصاص دارد. « انتخاب طرف یا طرفین گفتگو»گیری در این روش به مرحله 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.  4-21شوند. در جدول نوع مخاطب معرفی می

 مخاطب . انواع  روش دیالکتیک با توجه به 0-27جدول 
 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

دتوجه قرار داد را مور 5-21یی به شرح جدول هابرای انتخاب افراد مناسب برای شرکت در گفتگو، باید پرسش      
 (. 7934)قاعدی، 

 ها برای انتخاب افراد مناسب در روش دیالکتیک  . انواع  پرسش1-27جدول 
 هاپرسش ردیف

 چه کسی یا کسانی را انتخاب کنیم؟ 7
 آنان را با چه شرایطی انتخاب کنیم؟ 2
 شرایط گفتگو چیست؟ 9
 مراحل گفتگو چیست؟ 4
 دفعات گفتگو چگونه است؟ 5
 حل گفتگو کجاست؟م 6

 
 ها آوری داده. مالحظات جمع27-1

خاص خود نیاز  قاعدهبه« بحث و گفتگو»ها به چارچوب خاصی نیاز است. درواقع آوری دادهدر این روش برای جمع
 د ازها بایآوری دادهدارد باید قواعدی موردتوافق طرفین بحث وجود داشته باشد. قبل از شروع بحث و اقدام به جمع

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

                                                           
1. Dialectic self 
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ی، خ به آن در قالب استدالل است. پرسش بعندنداشتن معلومنات نیسنت. دو عنصنر اساسی دیالکتیک، پرسش و پاس
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 داده27-6
است.  دهشمطرحهای ها و استداللبا پاسخ گام در هر محله از گفتگوبههدف، مصاحبه گرفتن نیست. هدف ارتقای گام

تری رسید. در این جلسنات، بنا ثبنت و ضنبط گزارش، فرایند ارتقاء میزان فکر دنبال یعنی باید به مفاهیم عمیق
کمک روش تحلیل موضوعی و محتوایی با استدالل منطقی میزان پیشرفت را سننجید و مراحنل شود. لذا باید بهمی

 شان داد. ارتقناء را ن

 

 نمونه مقاالت علمی در روش دیالکتیک . 27-7
 دهد. هایی از مقاالت علمی با روش پژوهش دیالکتیک را نشان مینمونه 6-21جدول 

 های علمی روش پژوهش دیالکتیک    مقاله . نمونه6-27جدول 
 مقاله  ردیف

 «خواندن» به دیالکتیکی رویکرد در جُستاری 7
fa.html-150-1-https://publij.ir/article  

 نوین سنتزی مثابهبه فرهنگی مطالعات: بیرمنگامی فرهنگی مطالعات پیدایش سیر دیالکتیکی و مندتاریخ مطالعه 2
csc.ir/article_40509.htmlhttp://jcsc.iao  

 خودآگاهی فرایند و دیالکتیک باب در تطبیقی یامطالعه کانت و افالطون مجامع وضع ل،گه 9
https://jpht.ut.ac.ir/article_14152_1.html  

 ایران گاز و نفت حفاری صنعت موردی مطالعه نوآوری، بخشی گذاریسیاست مارپیچ مدل سازیمفهوم 4
http://jstp.nrisp.ac.ir/article_12972.html  

5 Rethinking the 'global' in global health: a dialectic approach 
 19-6-8603-https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1744 
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روش پژوهش  
نرشناسیژا  28 

 هدف کلی: آشنایی با روش پژوهش ژانرشناسی
 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
جرای فی مفهوم و فرایند اروش پژوهش ژانر شناسی یا تحلیل ژانر یک روش پژوهش کیفی است. در این فصل به معر

 این روش پرداخته خواهد شد.

 
 . مفهوم روش ژانرشناسی23-0

دلیل میالدی و به 81شود. از دهه نیز طرح می 7«مطالعات ژانر و تحلیل ژانر»هایی چون با معادل« روش ژانرشناسی»
ای هرتباطی، زمینه ظهور مدلبرای توجه به مسائل  ا« های سطحی زبانبررسی»و « های تحلیل متنروش»های ضعف

ود. شمطرح می« شناختی، آموزشی و کنش اجتماعیهنری، زبان»های ارتباطی فراهم شد. موضوع مطالعه ژانر در زمینه
توان با تاریخچه مستقلی از ظهور و کاربرد تحلیل ژانر با توجه به حوزه موردبررسی آشنا شد. برای در هر حوزه می

در آموزش بود. او با این روش برای آموزش مؤثرتر « تحلیل ژانر»گذاران روش یشروان و بنیاناز پ 2«اسوالز»نمونه 
بر  «تحلیل ژانر»کرد. درواقع رویکرد آموزشی تالش می« نیاز یادگیرنده در شرایط خاص»زبان انگلیسی بر اساس 

ر رابطه با اهداف موردنظر در هر ها دهای ارتباطی و تشریح آنهای زبانی موردنیاز برای موقعیتتوصیف ویژگی
توان به مواردی به شرح های مختلف میهای روش تحلیل ژانر در حوزهترین ویژگیموقعیت خاص تأکید دارد. از مهم

 اشاره کرد.  7-28جدول 
 های روش ژانرشناسیترین ویژگی. برخی از مهم0-23جدول 

 هاویژگی ردیف
 های قبلی تحلیل کالمعنوان وجه تمایز آن با شیوهبه« الم در شرایط خاصگونه بودن کچرایی 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
 تحلیل گفتمان و تحلیل محتوا  هایعنوان وجه تمایز با روشهای ذهنی مخاطب بهو بررسی کلیشه« محوریمخاطب» 9
 تأکید بر فرهنگ هر جامعه موردبررسی و لزوم ارائه تحلیل خاص برای همان جامعه )مانند تفاوت جامعه دانشگاهی با بازاری( 4
 « هدتولید، تفسیر و استفا»ها با توجه به مخاطب ژانر در فرایندهای های محتوای گفتمانروش کیفی با تأکید بر تحلیل سازه 5
 گیری فرایندهای اجتماعیهای مبنای شکلدر 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»یک رویکرد علمی است که با استفاده از « مطالعه ژانر»     
پردازد. مطالعات ژانر یک رویکرد به تحلیل می« شناسی و امثال آنادبیات، هنر، زبان»چندین حوزه مختلف ازجمله 

های های مختلف است. مطالعات ژانر، راهی برای سنجیدن روشگونهساختاری برای مطالعه ژانر و نظریه ژانر در 
شخص های داستانی به یک الگوی داستانی موتحلیل ترکیبگویی و عناصر آن است تا بتوان با تجزیهمختلف داستان
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 روش پژوهش ژانرشناسی 515

رد ا با رویکر« های کامپیوتری، ادبی و امثال آنکتاب، فیلم، بازی»رسید. در برخی موارد انواع مطالعات مرور و نقد 
یک  های مختلف ازدهند. درمجموع تحلیل ژانر یک فرایند مطالعاتی برای بررسی نمونهتحلیل ژانر موردبحث قرار می

 ها است. آن« اهداف، فراساختار و انتخاب زبانی»ها بر مبنای ها و تفاوتمنظور تحلیل مشابهتژانر خاص به
گذاری رود و هدف آن در اموری چون ادبیات و هنر، نامکار میاى از متن بههیژبراى ارجنناع به گونه و نوع و« 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 ادبشدهندی و تعریفبهایی 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 تر شده است. برای نمونه اغلب فیلمها ملموسریگذااین نام

و امثال  های خانوادگیمسابقه تلویزیونی، برنامه کودک، سریال»های تلویزیونی را در ژانرهایی مانند یا برنامه« امثال آن
زم ها از کفایت الشناسینوع گونه که در اغلب این موارد این ارنداعتقاددشوند. بسیاری از کارشناسان معرفی 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 فضاهامایهرونقواعد معنایی مانند د»ها مبتنی بر آن است که مند از گونهدهند. تعاریف قاعدهپوشش می

را پوشش دهند. تالش برای تعریف ژانری خاص برحسب « های ویژه از ابعاد ساختار و سبکها و شکلصورت»
سختی بتوان تمایزهای دقیقی حال مشکل است. زیرا بهشناختی، کاری جذاب و درعینهای کافی و الزم متنویژگی

شوند و این باعث دیگر ایجاد کرد. در مواردی ژانرها دچار همپوشانی می ایمیان 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

ا ه باعث شده است تهای متعدد در این عرصشکلی اساسی با سایر ژانرها متفاوت باشد. ناکامیاز یک ژانر باید به
ید کنند. تأک« تعریف قطعی»جای برای توصیف به« های خانوادگی میان متونشباهت»پردازان معاصر، بر برخی نظریه

ای هگونه باشد. رویکرد شباهتهای خاص آنتواند دارای تمام ویژگیندرت میهر متن خاص وابسته به یک ژانر، به
های میان برخی متون وابسته به یک ژانر را عیان کند. عالوه بر رویکردهای تا شباهت داردمیواخانوادگی، پژوهشگر را 

بر توصیف ژانر بر اساس مفهوم « سرنمونگی»نوع دیگر با عنوان « های خانوادگیرویکرد مشابهت»و « گراتعریف»
ی دیگر هاا را نسبت به نمونههتوان برخی نمونهشناختی سرنمونگی تأکید دارد. بر اساس رویکرد اخیر میزبانروان

ا در هکننده جایگاه نمونههای مشخص تعیینشکل بارزتری در یک ژانر خاص قرار داد. مبنای این رویکرد، ویژگیبه
   (.  7934؛ قاسمی، قره، حسینی و شجیع، 7937ژانری خاص هستند )چندلر، 

یعنی شایستگی تعریف در حوزه علوم اجتماعی به چگونگی تعریف از یک ژانر به هدف پژوهشگر بستگی دارد؛      
میزان پرتوی آن بر پدیده موردبحث بستگی دارد. برای نمونه پژوهشگری که بررسی چگونگی اثر ژانر در تفسیر 
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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 گذاری جامعه برای ژانرها، منبع اصلی شناخت و درک ژانرها قرار میسازوکار نام

دانند که اکثریت جمعی برخی کارشناسان ژانر را همان چیزی می« ژانر فیلم»تا حد زیادی ضمنی است. در خصوص 
هستند و این امر « انبار و مخزن انواع ژانرها»دارای شود که مردم 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 
ی ادبی اویژه ژانرهدر 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 عنوان الگوهایی ثابت در نظر گرفته میبه
توسعه درحال« ژانرشناسی»طور که مجموعه است. در این رویکرد مرزهای میان ژانرها، دگرگونی پذیر است. همان

شود. انواع ژانرها در ادبیات در حال تغییر هستند ها دچار دگرگونی مین آناست، درگذر زمان انواع ژانرها و روابط بی
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 میبهتوان تعریف کرد. البته برخی ژانرها هم ماندگار ها میصرفاً با عطف به گذشته و سیر تاریخی آن
تر است. هر اثر جدید در یک ژانر، که هر ژانر جدید خود حاصل دگرگونی در ژانرهای قدیمی اعتقاددارندکارشناسان 

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 آنشناسایی اقدامات تولیدکنندگان محتواهای ارتباطی و تجربه دگرگوننقش پژوهشگر در 

 (.7937تأکید بر ماهیت اجتماعی، اقتصادی، فناوری و دیگر عوامل مؤثر در این تحوالت است)چندلر، 
ا است. برخی ژانرها نسبت به ژانرهای ها ازجمله عوامل اثرگذار در دگرگونی ژانرهکنش متقابل میان ژانرها و رسانه     

ها برای تولیدکنندگان محتوای ارتباطی و مخاطبانشان ممتاز و دیگر نیرومندتر هستند و جایگاه استنادپذیری به آن
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 ند. در این رویکرد ژانرها، مخاطب را در وضعیتی قرار میکنمعرفی می
عنوان عاملی برای ایجاد جریان ارزش و ایدئولوژی ژانر را به« فمینیستیساختارگرایی و »همین نحو رویکردهای 

را هم « خواندن در خالف جهت»ه مردم توانایی تأکید دارند ک« محورمخاطب»گران کنند. تحلیلخاصی معرفی می
لیدکنندگان تو»تری از رابطه میان به نحو گسترده« ژانر»های متنوع باعث شده است تا در تعریف جدید دارند. این دیدگاه

-هشدهد، لزوم انجام پژوگانه و محیطی که در آن ارتباطات رخ میتوجه شود. این سه« هامحتوا، محتوا و مخاطبان آن

ژانرشناسی یا تحلیل ژانر در (. 7937های با عمق و دقت الزم از ابعاد مورداشاره را برجسته کرده است )چندلر، 
 شود. مطرح می 2-28با مالحظاتی به شرح جدول « شناسیزبان»های دیگری چون حوزه
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 شناسی. مالحظات ژانرشناسی یا تحلیل ژانر در زبان2-23جدول  

 مالحظات ردیف
 های فرهنگی و مبتنی بر ایدئولوژی 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
 های تولید متن و عادت افراد در یک فرهنگ خاص به انواع شرایط تکراری در آن فرهنگ کید بر شرایط تکراری زمینهتأ 4
 گیری متن و نقش زمینه در شکل« شرایط تکراری»گیری انواع های فرهنگی در شکلتأکید بر زمینه 5
 ن در سوادآموزیتأکید بر تمرکز صریح بر سبک در ادبیات با این رویکرد و نقش آ 6
 هایآموزان در آگاهی فرهنگی از  متنمنظور کمک به دانشهای اثرگذار بر متون بهتأکید بر ژانرشناسی برای شناخت زمینه 1

 گیرد. مورداستفاده قرار می 9-28های اجتماعی نیز با مالحظاتی به شرح جدول در انواع کنش« ژانرشناسی»     
 های اجتماعیرشناسی یا تحلیل ژانر در کنش. مالحظات ژان7-23جدول  

 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»های اجتماعی و عامل مهم در فتار جوامع و فعالیتعنوان پایه دانش و تشریح انواع ربه« 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
عنوان مجموعه ژانرهای فعال در یک نظام فعالیتی مانند مواجهه قاضی دادگاه با انواع پرونده با ژانرهای مختلف به« رهای ژاننظام»تأکید بر  6

 و نیاز به بررسی هر یک در زمینه اختصاصی آن 
مورد انتظار « توضیحاتها یا قولها، نقلعبارات، تم»های معمولی مانند تأکید بر قراردادهای عمومی و اجتماعی و استفاده از شاخص 1

 مخاطب در قالب یک ژانر خاص 
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

رها در بافت اجتماعی بسیار مهم است. برای مثال در بازی تنیس افراد در حال در توصیف ژان« 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 زمینه صورت می ها در چارچوب قوانین بازی یا همانکنند. این مبادلهبا ابزار راکت خود مبادله می
مثال یک بازی دوستانه با یک بازی در یک عنوانتواند معنای متفاوتی داشته باشد، بهعنوان یک مراسم میبازی 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 « ژانرشناسی یا تحلیل ژانر»گوهای مختلفی برای ال     
و به شرح  7331را در سال « ایجادکننده یک فضای پژوهشی»یا معادل  CARS»7کارز یا »آموزش، مدلی با عنوان 
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ای کتاب مرجع پژوهش نه در الگوی پنج مرحلهارائه کرد. در همه نکات مهم تمامی این الگوهای نمو 4-28جدول 
 معرفی خواهد شد. 

 عنوان نمونه. اجرای تحلیل ژانر بر اساس مدل کارز به0-23جدول   
 توضیح مراحل ردیف

 های قبلی های پژوهشالف( مشخص کردن محور، ب( انتخاب موضوع، ج( مروری بر آیتم ایجاد قلمرو 7
 ایط موجود، ب( تعیین شکاف یا چالش، ج( مشخص شدن سؤال، د( تداوم روندالف( تعیین شر تعیین موقعیت 2
 های اصلی، د( ارائه گزارش الف( برجسته کردن اهداف، ب( اعالم فرایند پژوهش، ج( اعالم یافته دهشکار روی موقعیت تعیین 9

      
 . مراحل اجرای ژانرشناسی یا تحلیل ژانر23-2

ها در شود تا نکات مهم همه آنتالش می« ژانرشناسی یا تحلیل ژانر»ی اجرای روش باوجود الگوهای مختلفی برا
 معرفی شود.  5-28ای به شرح جدول الگوی پنج مرحله

 . مراحل اجرای روش ژانرشناسی یا تحلیل ژانر  1-23جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 تدوین اهداف و سؤاالت پژوهش بیان مسئله بر اساس مشکالت ارتباطی ناشی از ژانر و طراحی پژوهش 7
 شکل غیرتصادفی هدفمند()انتخاب به  گیرینمونه 2
 با ابزارهای مختلف  هاآوری دادهجمع 9
 شده  آوریهای جمعتحلیل داده هاتحلیل داده 4
 ها و ارائه پیشنهادهابحث روی یافته گیریونتیجهبحث 5

 
 . طراحی پژوهش 23-7

مطالعات »هایی چون ها در حوزهتوان از چالشای دارد که بر اساس آن میمنه پوشش گستردهاین روش مطالعاتی دا
عنوان مسئله هرا ب« اجتماعی در انواع محتوا-درک شرایط فرهنگی»و « های گفتمانیبررسی پویایی شیوه»تا « شناسیزبان

ی مطالعه ژانر را مشخص و بر اساس آن انتخاب و آن را تشریح کرد. در مرحله طراحی پژوهش باید رویکرد پژوهش
ه توان بمی« ژانرشناسی یا مطالعه ژانر»ترین رویکردهای پژوهشی مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش را طرح کرد. مهم

 اشاره کرد.  6-28مواردی به شرح جدول 
 . انواع رویکردهای پژوهش ژانرشناسی یا مطالعه ژانر6-23جدول 

 توضیح رویکرد ردیف
ای ژانر هبررسی ترکیب عناصر ساختاری داستان و ژانر ایجادشده در مجموعه داستان و زمینه ارائه آن بر اساس نظریه ریهن 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
 با تأکید بر آموزش زبان برای اهداف خاص و بررسی پیوندهای آموزشی ژانر برای کمک به زبان آموزان  آموزشی 9
 هاهای اجتماعی، گفتگوها و سخنرانیبررسی نقش ژانر در انواع کنش اجتماعی کنش 4
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-های پژوهشردن محور، انتخاب موضوع و مروری بر آیتمدر این مرحله باید ایجاد قلمرو پژوهش را با مشخص ک     

« 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 

ست که به امری فراتر از چینش چند کلمه با یک دستور ا« 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

ت کلما»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 « محیط اطراف متن»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« عنوان ژانرگفتمان به»اشاره دارد. اما « ال آنای و امثای، بین زمینهبندی، همبستگی بین جملهسازمان
ای مختلف ههایی فراتر از بروندادهای متنی با تأکید بر زمینه متن و انواع تفسیرهای محتمل درباره متن در زمینهتحلیل
 است.

      

 گیری. مالحظات نمونه23-0
مورد از محتوا برای اهداف آماری یا  91به حداقل رویکرد این روش اغلب مطالعه موردی است و طبق روش کارز 

، «های تبلیغاتیبرگه»توان به مواردی چون های رایج برای در تحلیل ژانر میتشخیص الگوها نیاز است. از زمینه
 کرد. و دیگر موارد مشابه اشاره« هافیلم»، «های علمیگزارش»، «هانامه»، «هاکتاب»، «هاسخنرانی»، «های دکتریرساله»
 

 ها آوری داده. مالحظات جمع23-1
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 جمعهای خوبی در ادامه مسیر ایجاد کند. مهمتواند ایدههای علمی میسی گزارشبرر

مرور محتوا با سؤال یا بررسی محتوا با سؤالی درباره اهداف و مقاصد مخاطب و چگونگی فرایند تولید محتوا است. 
آوری ها در جمعساس الگوهای موجود  و میزان انحراف از آنیا بررسی متن بر ا« 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،  1-28مواردی به شرح جدول 
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 ها از متن یا محتوای موردبررسی ری دادهآو. برخی سؤاالت هدایتگر برای جمع7-23جدول 
 سؤاالت هدایتگر ردیف

 اید؟چرا این متن یا محتوا را برای تحلیل انتخاب کرده 7
 اید؟شده روروبهای با این محتوا یا متن در چه بافت یا زمینه 2
 ا دارد؟به نظر شما بافت یا زمینه محتوا یا متن، چه تأثیری بر تفسیر شما از متن یا محتو 9
 کنید؟ در بدو امر آن متن را به کدام ژانر منتسب می 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؟توان قواعد ژانرشناسانهتا 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
 در شکل و قالب محتوا یا متن بازتاب یافته است؟ چه الزامات بنیادینی 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
 ؟ انگیزدبرمیهایی را لذت متن یا محتوا چه 76
 شود؟ ازنظر شما متن یا محتوا از دید مردم چگونه تحلیل می 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
 ه چه نوع آگاهی و شناختی استوار است؟ متن یا محتوا بر پای 21
 ها و محتواها؟ در متن یا محتوا چه نوع ارجاعات بینامتنی یا بینامحتوایی وجود دارد و با کدام متن 27

 
 ها . مالحظات تحلیل داده23-6

اهیت مه به متأکید دارد و در ادا« یافتن هر بخش موردبررسیتحلیل چگونگی سازمان»بر « تحلیل کلی»در این گام 
ها ل دادهشود. درمجموع تحلیتوجه می« کاررفته با توجه به زمینهکنترل صدا، شدت و اصطالحات به»شکلی زبان مانند 

 ردازد. پمی« محتوا، تولیدکننده محتوا و مخاطب»به دگرگونی یا تثبیت در مفهوم ژانر متأثر از تحلیل ناشی از 
 

 نرشناسینمونه مقاالت علمی در روش ژا. 23-7
 دهد. هایی از مقاالت علمی با روش پژوهش ژانرشناسی را نشان مینمونه 8-28جدول 
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 های علمی روش پژوهش ژانرشناسی    مقاله . نمونه3-23جدول 
 مقاله  ردیف

 سامورایی ژانر: موردی مطالعه نحوی،-معنایی رویکرد با سینمایی ژانر یک واکاوی 7
artstudies.ihcs.ac.ir/article_2694.html-https://asianculture  

 (مختارنامه: موردی مطالعه) مذهبی حماسه به تاریخی ژانر تبدیل فرآیند 2
qd.guilan.ac.ir/article_3290.htmlhttps://na  

صداوسیما سازمان در تلویزیونی گفتگوی ژانر هایچالش و هاظرفیت 9  

http://cr.iribresearch.ir/article_24516.html  
موضوعی مقاالت و یانامهیزندگ مقاالت سهیامق: تخصصی دانشنامگی مقاالت ژانری ساختار بررسی  4  

https://jflr.ut.ac.ir/mobile/article_64975.html?lang=fa  
5 Immersing First Graders in Poetry: A Genre Study Approach 

https://ila.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/trtr.1728 
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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 
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 مقدمه

ین ا های کیفی فلسفی با تأکید بر نظریه و رهیافتی عملی در خصوص خوانش متن است. درواسازی یکی از روش
 فصل به معرفی روش واسازی پرداخته خواهد شد. 

 
 7. مفهوم روش پژوهش واسازی29-0

چیز بینرون از متن نیست. او اعتقاد گرا است. از دید او هیچعنوان معرف اصلی این روش یک متفکر متنبه 2«دریدا»
ن منا است باید توجه نشان داد. او بنیش واسطه متون به ما رسیده یا آنچه در حکم متن در پیرامنودارد 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

پدید آمد. این شیوه، نحوه مواجهه با جهان و تفسیر آن را نینز تعینین « خواندن و تفسیر متون»مواجهه با متون، یا  در
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 ت. فهمردهاست و هر چیزی در جهان نشانه یا رد اس
دست آید. بنابراین، در قلمرو تجربه چیزی همچون طبیعنت چیزی در جهان باید از طریق فرایندی شبیه خواندن به

ا دیدن ا نه بدهند کنه طبیعنت معننایی داشته باشد و این معنمحنض وجنود نندارد. تجربه بشری طبیعت زمانی رخ می
نگی دهد، تقلیل وجه فرهآیند. آنچنه در تقلینل تجربنه بنه مشاهده روی میدست 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 مینای ایننجکند و بنهها را بررسی میآن

دهد که این متون در بیان قصد نویسنده چندان کامیاب نیسنتند )مصلح و ترتیب نشان میکند. او بدینتوجه می
هیز از زبانی مبهم و دوپهلو تأکید ویژه در دوران مدرن، بر دقت گفتمان فلسفی و پر(. همواره و به7931پارساخانقاه، 

اللفظی کلمات، میان زبان فلسفی و زبان ادبی و شاعرانه مرز مشخصی کشیده بر 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، تر از همیشه شده است )فتحزبان مشخصهای ادبی، این مرز در جهان انگلیسیاز آرایه پیراسته
یافته از روش هرمنوتیک و با تأکید بر بررسی انواع متون پژوهشی است )براون و واسازی رویکردی نقادانه و توسعه

ت و زبان و متن در این علوم اهمیت باالیی دارد. دریدا ها اسها 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 اینضمن رد نظریات دو سوسور زبان

                                                           
1. Deconstruction Research Method 
2. Derrida 
3. Brown and Heggs  



  

 

 

 روش واسازی 505

س
داند و ن میگیرد، اساس واقعیت را منحصر در زبان یا متها و بدون موقعیتی مفید و ثابت در نظر میای از دالزنجیره

 (.   7331حقیقت در زبان است و واقعیتی خارج از متن وجود ندارد )دریدا، »اعتقاد دارد که 
-دیده می« سازیفکنی و وارونهشکنی، بنساختارشکنی، شالوده»های متفاوتی از این واژه همچون هرچند ترجمه     

 «ژاک دریدا»ب و رایج در اغلب متون مرجع انتخاب شد. عنوان ترجمه مناسبه« 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 

اهده برای مشها را روشی اند. او این دوگانههای مختلف شکل دادهو امثال آن اساس تفکر بشر را در فلسفه« و شفاهی
کند و تأکید دارد که این ساختار باید شکسته شود و بشر به مقامی در اندیشه برسد که از این تمایزها 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 تقابلبندیزی این اولویتدیگر باید با واساعبارتدیگر 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،  7-23شرح جدول هایی بهاست. روش واسازی دارای ویژگی

 های روش واسازی. انواع ویژگی0-29جدول 
 هاویژگی ردیف

 « ادبی، هنری و معماری»استفاده در متون و قابل« تحلیل انتقادی»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 مفهومیها و نشان دادن شکافهای مختلف و تأکید بر تفاوتها در موقعیتبلیت تفاوت معنای نشانهقا 9
 زدایی از متن و آشکارسازی ظرفیت درونی متن یا ایجاد معنا بر اساس متن زمینه یا مکمل تحلیل معنی 4
 یادهای متونشکنی ناشی از پرسش و جستجوی نهادها و بنتأکید بر شالوده 5
 ها برای شناسایی خاستگاه و نقش مرکز مقتدر، مسلط و متعالی در ساختارتأکید 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
 کنردن و شکسنتن و هم به معنای بازسازی و انجنام دوبنارههم به معنای از هم گشودن و باز  8
 اثر شدن مفروضات همیشگی، اصول ثابت و معنای غالب در متن برای آشکار شدن وجوه دیگر آن بی 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، نمیچیزی که نشانهاست 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.  2-23بعد به شرح جدول توان در سه ها را میاصلی روش واسازی با سایر روش
 ها . انواع ابعاد تفاوت روش واسازی با سایر روش2-29جدول 

 انواع ردیف
 جای توصیف یا بررسی کمّی و حتی کیفی معمولدرک عمیق از حوزه موردمطالعه به 7
 نفی حقیقت و تقدیس تردید در شرایط پیش روی موردپژوهش  2
 کنند(. گسیخته متهم میآن را به نقد لجام جرئت و جسارت نقادی )گاهی 9
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وط به کرده مربوتحلیل ساختارهای رسوبواسازی را نباید عمل تخریب ساختار معنی کرد، بلکه معنای آن تجزیه     
(. با مطالعه صرف و بدون توجه 7935عنصر کالمی و سازنده اندیشه در زبان، فرهنگ و هنر است )خنیفر و مسلمی، 

زی پرداکند. واسازی به نظریهتوان واسازی را آموخت. درواقع واسازی خنثی نیست و مداخله میعملی نمیبه حیات 
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، 
 

 . مراحل اجرای روش واسازی29-2
 شود. دنبال می 9-23برای اجرای روش واسازی مراحلی به شرح جدول 

 . مراحل اجرای پژوهش واسازی 7-29جدول 
 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 دادهتجزیه 4
 ها و ارائه پیشنهاد بندی کلی از تحلیل دادهجمع گیریبحث و نتیجه 5

       
 . طراحی پژوهش29-7

شود و بر اساس آن اهداف و سؤاالت ها ایجاد میهایی درباره متون یا اندیشهر اساس وجود نقدها و چالشمسئله ب
ای انتخاب شود که از قابلیت بررسی به شیوه تفکر پژوهش تدوین خواهد شد. در انتخاب موضوع باید متن یا عرصه

 اشاره کرد.  4-23ان به مواردی به شرح جدول توترین مالحظات بیان مسئله میانتقادی برخوردار باشد. از مهم
 . انواع مالحظات بیان مسئله در طراحی پژوهش واسازی  0-29جدول 

 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
 با تأکید بر مفاهیم کلیدی متون کالسیک و مدرن موضوع« مانیفست یا بیانیه پژوهش»عنوان ر گرفتن بیان مسئله بهدر نظ 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 بایاغلب متون در بیان قصد نویسنده کامیابی کامل ندارند و نمی      
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
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س
تنها  بلکه واژگان« واژگان حامل معنا و یا بارور معنا نیستند»و « معنا در ذات متن نیست»ناظر بر این مسئله است که 

 دف و سؤال زیر توجه کنید.به واژگان دیگر اشاره دارند. برای نمونه به ه
 هدف فرعی نمونه: بررسی و تحلیل عمیق میزان انسجام متن در پردازش ادعای خویش 
 چه وضعیتی دارد؟ « گذاردگوید و آنچه ناگفته میشکاف میان آنچه می» ازلحاظشده سؤال: متن بررسی 

 

 گیری. مالحظات نمونه29-0
 ای مشخصذ به جهان متن بر اساس انتخاب قلمرو خاص یا جامعهاین پژوهش رویکردی ژرفانگر و استراتژی نفو

گیرد. نظر به اینکه این روش رویکردی انتقادی دارد و دارد. انتخاب قلمرو با توجه به فرهنگ و تاریخ صورت می
 شده خواهد بود. گیری آن غیرتصادفی هدفمند و از موارد ویژه و شناختهنوعی فلسفه است، روش نمونه

 
 آوری داده مالحظات جمع .29-1

ترین منبع اطالعات شامل مثابه یک ویرانگر ساختمان و معمار دوباره آن است. مهمبه« پژوهشگر»برای این روش 
 روحیات، اطالعات، قدرت تحلیلی، تسلط، فهم»خواهد بود. متن انتخابی یا آماده برای بررسی باید متناسب با « متن»

وری آگذارد. ابزار اصلی جمعشود و بر نتیجه اثر میاین متن مستقیم وارد تحلیل می پژوهشگر باشد.« 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 کرد که تا حد امکان منابع دستشود. باید سعی های دستی و الکترونیکی انجام میواسازی روی متون با شیوه
های اصلی و کلیدی در متن است. ها و تقابلها تأکید بر شناسایی دوگانگیآوری دادهتحلیل 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،  23-5

 ای  شده در نقد کتاب سواد رسانه. انواع دوگانگی و تقابل شناسایی1-29جدول   
 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 ههای داخلی/ رسانرسانه 6
 مخاطب منفعل/فعال 1

 شوند. آوری و ساماندهی میهای موجود در متن کتاب بر اساس این محورها جمعدر این شرایط داده     
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 ها . مالحظات تحلیل داده29-6
وعات وضشده در متن و مهای شناساییها و تقابلجزء عناصر مفهومی یا دوگانگیها به بررسی جزءبهدر تحلیل داده

های زنها یا وشوند و اولویتها و تناقضات مفهومی تفسیر میها 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 ر این مرحله پژوهشگر ضمن رویکرد عمیق به یادداشتباورهای موهوم در باب آن موضوع باشد. د
ر پردازد. برای نمونه دجزء عناصر مفهومی متن یا چارچوب ایجادشده در آن میشده با نگاه انتقادی به بررسی جزءبه

« مخاطب منفعل/فعال» شده از دوگانهتوان به تحلیل ارائهها میآوری دادههای نمونه مورداشاره در جمعتحلیل داده
 (.7938معرفی شده است )سرافراز، امین،  6-23ترین محورهای این تحلیل در جدول پرداخت. مهم

 ای  . محورهای مهم تحلیل دوگانه مخاطب فعال /منفعل در نقد کتاب سواد رسانه6-29جدول 
 محورها ردیف

ر در براب« شناخت، مصرف یا مقاومت»های تالش بر معرفی شیوهشناسی در در کتاب با چارچوب مفهومی مخاطب« مخاطبان»فصل  7
 ای از دو منظر تولیدکننده محتوا و مخاطب 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 ههای حاصل از جاببازتفسیر متن بر اساس یافته 4

 
 نمونه مقاالت علمی در روش واسازی .29-7 

 دهد. هایی از مقاالت علمی با روش پژوهش واسازی را نشان مینمونه 1-23جدول 
 های علمی روش پژوهش واسازی   مقاله . نمونه7-29جدول 

 مقاله  ردیف
 واسازی روش بر دیتأک با: ایرانی سیاسی درنیتهم از تلخ قهوه سریال روایت پسااستعماری نقد 7

http://jcsc.iaocsc.ir/article_15487.html  
 واسازی رویکرد با «کام دات مسابقه» نوجوان رمان یکاوروان ن نشانه تحلیل 2

https://jolr.ut.ac.ir/article_72001.html  

بازسازی رویکرد منظر از آن نقد و «آموزان دانش فردی هایتفاوت» مفهوم واسازی 9  

https://fedu.um.ac.ir/article_34715.html  
نیچه در واسازی هایخاستگاه 4  

https://mph.ui.ac.ir/article_19200.html  

5 Getting On With Field Research Using Participant Deconstruction 
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1094428118782589  
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 نیسم      یهدف کلی: آشنایی با روش فم

 اهداف یادگیری
  نیسم      یفمآشنایی با مفهوم روش 
 نیسمیفمگیری در آشنایی با مالحظات نمونه 

 سمنییفمآوری داده در آشنایی با مالحظات جمع 

 نیسمیفمها در آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه

های جنسیتی است. در این فصل به معرفی روش پژوهش عدالتیبر مبنای نقد به بی فمینیسمرویکرد روش پژوهش 
 از ابعاد مختلف پرداخته خواهد شد.  فمینیسم

 
 نیسمفمی. مفهوم روش پژوهش 71-0

 «زن آزادخواهی»، «زن باوری»، «جنبش آزادی زن»، «طرفداری از حقوق زن»در زبان فارسی به اسامی  فمینیسمکلمه 
« سمفمینی»نقص با همان عنوان شده است که در این کتاب با توجه به فقدان یک معادل کامل و بیو امثال آن ترجمه

 شود. مطرح می
شناسی نسبت داد. از دیدگاه گروهی از توان به الگوهای فرهنگی و از منظر جامعهیتفاوت بین زنان و مردان را م    

شده است. بر این اساس های جنسیتی زنان و مردان، برای حفظ سلطه مردان بر دنیای زنان ساختهزنان، تفاوت
سیتی بدون عدالتی جنمشابه با بی ها و امورشناسیها، مفاهیم بنیادین، روشها، نظریهها بر این باورند که سؤالفمینیست

تأکید بر تحلیل جنسیت « نظریه فمینیستی»(. 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

 ، نهضتی اجتماعی با هدففمینیسمدهند. برخی بر این باورند که و آن را موردنقد قرار میرویکرد را افراطی دانسته 
گفتمانی فلسفی و سیاسی  فمینیسم(. در دیدگاه کلی، 7911کسب پایگاه مساوی مردان برای زنان است )ساروجانی، 

ال را در های جنسیتی در تمام اشکضاست که پشتیبانی از زنان، رسیدن به حقوق برابر زنان و مردان و مبارزه با تبعی
های گوناگونی یافته است شاخه« حقوق، سیاست، تاریخ و فلسفه»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 7-91جدول 
  فمینیسم. انواع رویکردهای پژوهش 0-71جدول 

 توضیح رویکرد ردیف
 خواهانه برابر درباره زنان و مردان و برخورداری زنان از حقوق مشابه مردانتأکید بر اصول آزادی لیبرال فمینیست 7
 داری ثر از طبقات اجتماعی و نظام سرمایهها متأتأکید بر ظلم به زنان و سرکوب آن مارکسیست فمینیسم 2
 تأکید بر ضرورت از بین بردن تمایزات جنسیتی و براندازی نظام مردساالری فمینیسمرادیکال  9
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س
های آزاد درباره زنان، برای زنان و تا حد ممکن های پژوهش فمینیستی کاهش کنترل مصاحبه و بحثاز مشخصه     

 2-91هایی به شرح جدول ( برای این روش ویژگی7337) 2(. ساندرا هاردینگ7339، 7زبا زنان است )استانلی و وای
 کند.  معرفی می

  فمینیسمهای پژوهش . انواع ویژگی2-71جدول 

 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 د بر خواسته زنانتأکی 2
 هر روش پژوهش مناسب برای زنان  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. وشهای این روش با سایر راز تفاوت

 
 فمینیسم. فرایند اجرای پژوهش 71-2

 است از سوی کارشناسان« شناسیروش»یا « روش»یک « فمینیسم»های مفصلی در خصوص اینکه آیا رویکرد بحث
هایی به منظر فلسفی تفاوتاز « شناسیروش و روش( »7383شده است. بر اساس دیدگاه هاردینگ )مختلف مطرح
 دارند.  9-91شرح جدول 

 شناسی  . تفاوت روش و روش7-71جدول  
 توضیح مراحل ردیف

 آوری شواهدهایی برای جمعتأکید بر روش روش 7
 های خاص در موضوع موردبررسی  کاربرد یک نظریه و تحلیل مبتنی بر آن نظریه از راه شناسیروش 2

ای هآوری شواهد به شیوهوجود دارد که به جمع فمینیستیای در نظریه های برجستهکه نوآوری گیرداو نتیجه می   
ن یک عنوارا به فمینیستیشناسانه توان رویکرد روش(. بنابراین می7383، 9اختصاصی در این زمینه شده است)هاردینگ

 دنبال کرد.  4-91روش پژوهش با مراحل اجرایی به شرح جدول 
  فمینیسم. مراحل اجرای پژوهش 0-71جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 های مربوط به زنان، تدوین اهداف و سؤاالت پژوهشبیان مسئله با تأکید بر مشکالت و چالش طراحی پژوهش 7
 گیری غیرتصادفی هدفمندبا تأکید بر نمونه گیرینمونه 2
 لزوم مصاحبه  های اسنادی و در صورتبا استفاده از روش هاآوری دادهجمع 9
های موجود، درگیری مستقیم پژوهشگر و استفاده از انواع روش تمرکز بر محتوا و محدوده اطالعاتی و داده هاتحلیل داده 4

 پردازی های مکرر، تحلیل نهایی و نظریهوری در اطالعات و بازنگریتحلیل داده، غوطه
 و ارائه پیشنهاد  هابندی کلی از تحلیل دادهجمع گیریبحث و نتیجه 5

                                                           
1. Stanely & Wise 
2. Sandra Harding  
3. Harding  
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 . طراحی پژوهش71-7

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 

 های کمّی و کیفی یا ترکیبی استفاده کرد. توان از انواع روش(. برای این منظور می7932)محمدپور،  زنانه باشد
 

 گیری . مالحظات نمونه71-0
شود. جامعه آماری نیز اغلب شامل زنان گیری غیرتصادفی هدفمند استفاده میاغلب از نمونه فمینیسمدر پژوهش 

است که البته  5-91هستند. این بخش تابع سه موضوع پایه به شرح جدول درگیر در مسئله یا مردان شاهد مسئله 
 توان پژوهش فمینیستی را انجام داد.  گاهی با یک مورد آن هم می

 . موضوعات پایه در انتخاب نمونه 1-71جدول 
 موارد ردیف

  فمینیستیحساسیت موضوع و نیاز به وسعت اطالعات به خاطر حساسیت روش  7
 ه میزان الزم اطالعات از جامعه موردمطالعه یا عرصه مربوط به زنان   دسترسی ب 2
  فمینیستیعوامل پیرامون یک موضوع  9

       
 ها آوری داده. مالحظات جمع71-1

است. هرچند در این « کدگذاری اسناد»و « مصاحبه»عبارت از  فمینیسمآوری داده در روش دو ابزار اصلی برای جمع
هم استفاده کرد. تأکید زیادی در « مشاهده، پرسشنامه و تکمیل داستان»وان از ابزارهای دیگری چون تروش نیز می

ویژه در شرایط ایجاد احساس کمک به زنان وجود دارد. منابع مختلف بر مراقبت از هرگونه سوگیری احتمالی و به
ها بسیار مهم است. برخی آوری دادهای جمعآوری داده از منابع مختلف و باال بردن دقت ابزارههمین دلیل جمعبه

پذیرند. ها برای جلوگیری از سوگیری تأکید دارند و برخی این تأکید را نمیآوری 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»گر باید با ارتباط مناسب با موضوع پژوهش، در هنگام مصاحبه به پژوهش
ان شونده امکمصاحبه بدهد و برای او فرصت سؤال کردن فراهم کند. درمجموع شرایط مصاحبه باید برای مصاحبه

ی و فکری را فراهم کند. سؤاالت بیان تجارب در قالب یک محصول تاریخی و در شرایط خاص سیاسی، اجتماع
 توان درباره اهمیتطور تخصصی تجارب خاصی در حوزه زنان را دربر داشته باشد. برای نمونه میپژوهش باید به
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تناسب اهداف و به« های اجتماعی، سیاست، هنر و امثال آنخانواده، فرهنگ، پیشرفت جامعه، جریان»نقش زنان در 

 (. 7383)هاردینگ، سؤاالت پژوهش پرسیده شود 
ها آن را ها 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
را انجام دهد تا از هرگونه خطر اعمال نظرات شخصی، نظرات تند و آتشین یا  پژوهشگر با رویکردی مستقل این کار

 جنسیتی دور باشد. 
 

 ها. مالحظات تحلیل داده71-6
وری آاست. پس از جمع فمینیسمها، تأکید بر حساسیت جنسی و نظریه کننده این روش در تحلیل دادهوجه متمایز

های متنی، یعنی کدگذاری و تحلیل کدها توان با روش تحلیل دادهحال می ها در قالب متن،سازی آنها و پیادهداده
 استفاده کرد.  6-91توان از رویکردهایی به شرح جدول ها میبهره گرفت. در طول تحلیل داده

 ها در روش فمینیستی. رویکردهایی برای تحلیل داده6-71جدول  
 رویکردها ردیف

 های گذشته دارای استناد و اعتبار نههای پیشین و نموتوجه 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

ان حد امکان، شکل روایتی در گفتم صورت گیرد و تا فمینیسمنگارش گزارش پژوهش باید با ادبیات و واژگان       
نیستی بر شناسی فمیگرایانه علم دوری گزیند. روشباید از زبان اثبات فمینیسمداشته باشد. سبک نگارش پژوهش 

ا هکاربرد معیارهای اعتبار و روایی در پژوهش کمّی و معیارهای قابلیت اعتماد، اعتبار پاسخگو )کنترل و تأیید یافته
 (.  7932یا خبرگان مرتبط( و معیار صحت در پژوهش کیفی تأکید دارد )محمدپور، توسط اعضای زن 

 
 فمینیسمنمونه مقاالت علمی در روش . 71-7

 دهد. را نشان می فمینیسمهایی از مقاالت علمی با روش پژوهش نمونه 1-91جدول 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 510 مرجع پژوهش

    فمینیسمهای علمی روش پژوهش مقاله . نمونه7-71جدول 
 له مقا ردیف

 (آمریکا در فمینیسم جنبش بر تأکید با پسران و پدران حقوق: موردی مطالعه) غرب در بشر حقوق تضعیف 7

 lhttps://pkn.journals.isu.ac.ir/kn.journals.isu.ac.ir/article_75415.htm 

 فمینیسم لسیا هویت و سمیمدرنپست 2

 http://jourm.iauaz.ac.ir/article_663612.html 

(اصفهان شهر زنان موردی مطالعه) اسالم تمهیدات با آن مقایسه و خانواده نهاد در زن نقش بر رادیکال فمینیسم تأثیر کیفی بررسی 9  

https://jas.ui.ac.ir/article_18398.html  

 عالی آموزش مؤسسه دختر دانشجویان: موردی مطالعه) آن به دختر دانشجویان گرایش میزان ارزیابی و اسالمی فمینیسم بر انتقادی نگاهی 4
(یزد دانشگاهی جهاد  

https://womenstudy.ihcs.ac.ir/?_action=articleInfo&article=541  

فمینیسم منظر از بازرگان و طوطی و دوست دو کتاب در یتأمل: غالب انگاره با تقابل در 5  

https://jcls.shirazu.ac.ir/article_6289.html?lang=fa  
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 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 پژوهشآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 

 گیریآشنایی با مالحظات بحث و نتیجه 

 اهیشناسی و شفتطبیقی، باستان»های تاریخی آشنایی با مالحظات روش » 
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 مقدمه

ها تأکید دارد. در این فصل به های مربوط به گذشته از منابع معتبر و تحلیل آنآوری دادهپژوهش تاریخی بر جمع
 شود. گی اجرای پژوهش تاریخی پرداخته میچگون

 
 تاریخی . مبانی پژوهش 70-0

ا انجام ههای کمّی یا کیفی مربوط به گذشته از منابع معتبر و تحلیل آنآوری دادهمسیر اجرای پژوهش تاریخی با جمع
. گذشته 7(915: 2172رگ و لون، در ارتباط با گذشته هستند )بِ« هامردم، معانی، وقایع یا ایده»ها درباره شود. دادهمی
(. هرچند اهداف پژوهش تاریخی 247: 7981نژاد، از سال گذشته تا چند قرن پیش باشد )خوی هرزمانیتواند می

مرور کرد )دالور،  7-97توان در جدول های تاریخی را میترین اهداف پژوهشمتنوع و متعدد است اما برخی از مهم
7915 .) 

 اهداف پژوهش تاریخی. انواع 0-70جدول 
 توضیح انواع ردیف

وان به تهر پدیده دارای تاریخ است و با شناخت آن تاریخ، درک آن پدیده بهتر خواهد بود. برای نمونه می های موجودشناخت پدیده 7
 اشاره کرد. « وپرورشتاریخچه آموزش»شناخت 

 زمان حال و آینده  های گذشته و پیوند آن باشناخت واقعیت شناخت حقایق گذشته 2

ها یا در امور دینی قولدر تاریخ توسط چند بخش یا فرد یا ارائه نقل« 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« خیپژوهش تاری»و « نگاریتاریخ»
ی است که دارا« اسناد، مدارک و دیگر منابع»دانند. پژوهش تاریخی کنکاش منظمی در می« نگارتاریخ»یک « تاریخی

رد که قبل قایعی سروکار دابا و« نگرگذشته»حقایقی مرتبط با سؤال پژوهشگر درباره گذشته باشند. این نوع پژوهش 
(. پژوهش تاریخی با نگاه 7914؛ دالور، 7985اند )فتوحی، ها 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.  2-97جدول توان در تاریخی را می
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 های تاریخی. ماهیت پدیده2-70جدول 

 توضیح انواع ردیف
 برای مطالعه رویدادهای تاریخی دور  واسطهبهنیاز  مطالعه باواسطه 7
 ها از آنلزوم توجه به معیارهای خاص تاریخی و پذیرش برخی انحراف تکرارناپذیر 2
 های تکمیلی پژوهشگرنیازمند استنتاجکامل نبودن در یک سند و  فرا اسنادی 9
 طور مجزا و در تجرید معنا معنا 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

های در حالی است که در سایر روش پردازد و اینهای موجود میپژوهشگر در پژوهش تاریخی به یافتن داده     
بنابراین پژوهش (. 7916پردازد )سرمد، بازرگان و حجازی، های موردنیاز میپژوهش، پژوهشگر اغلب به تولید داده

تاریخی پیرامون موضوعاتی معین است که در زمان گذشته و در یک مقطع زمانی مشخص اتفاق افتاده است. تالش 
ین ا وسقمصحتت برای شناسایی یا ارزیابی حقایق گذشته خواهد بود. او با بررسی آوری اطالعاپژوهشگر، جمع

پژوهشگر برای (. 7937پور و صفری، دنبال اهداف پژوهشی خود است )حبیباطالعات و ترکیب دالیل مستدل به
مینه در ز« اریخیبرداری، ارائه اطالعات و تفسیر تنوشتن، 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 گزینهشکل بیبه

های موجود در پژوهش ا تهیه کند. پژوهشگر الزم است که رویداد یا شخصیتصحیح، متعادل و تا حد امکان کامل ر
ی مواد منبع دقت شایستگشده و  بههای افراد مرتبط با موضوع، بررسیتاریخی را درک کند. باید منابع بر اساس دیدگاه

توان به وش تاریخی میاز معایب ر (.2177برحسب کیفیت و اطمینان مورد ارزیابی قرار گیرد )اندرو و همکاران، 
شاره ا« هادرکنترل نبودن متغیرها یا عامل»و « فقدان امکان تکرارپذیری واقعه»، «دادن انگیزه شخصیاحتمال دخالت»

ور پکرد. بنابراین در برخورد با مسائل پژوهش تاریخی، تعبیر و تفسیر نتایج آن باید احتیاط کامل را رعایت کرد )حبیب
 (.  7937و صفری، 

 
 . فرایند اجرای پژوهش تاریخی70-2

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« تأثیرات یا روندهای گذشته

« و آینده حال»توان زمان رود و با استفاده از آن میکار مییخی برای شناخت گذشته بهتوان گفت پژوهش تارکنند. می
-معتواند به معنای جبینی کرد. همچنین پژوهش تاریخی میرا در پرتوی رخدادها و تحوالت گذشته شناخته و پیش

ود شهای آماری یا کیفی انجام میلیلتح ها های رخ داده از گذشته تا به اکنون باشد که روی آنآوری داده از موقعیت
 (. 39: 7988)میرزایی، 
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توان از ظرفیت این روش ها میاگرچه 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، ژوهش تاریخی و مرور تجربه گذشته را بهتر میشکل پ
نمرات  و درگذشتهتوان انواع الگوهای آموزشی است. برای نمونه می صورت گرفته درگذشتهخطاهای مشابهی شد که 

ران را مطالعه کرد و از نتایج آن برای کاهش خطای آموزان یا تاریخچه توسعه مراکز دانشگاهی در ایو یادگیری دانش
ریزی برای آینده استفاده کرد. مراحل اجرای یک پژوهش تاریخی اغلب از فرایند گیری در شرایط حال یا برنامهتصمیم

 دارد.   9-97کلی به شرح جدول 
 . مراحل اجرای پژوهش تاریخی7-70جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 تمرکز روی یک مسئله و قلمروی آن در حوزه تاریخ و نوشتن طرح پژوهش برای آن پژوهش  انتخاب عنوان و طرح 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 جمعد و دادهغربالگری نهایی اسنا هاتحلیل داده 4
 گیری کلی و پیشنهادهای احتمالی برای آن ارائه نظریه و تحلیل نهایی همراه با نتیجه گیریبحث و نتیجه 5

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 « شناسیتانتاریخی باس

که شود. درصورتیها گزارش میخواهد شد. پژوهش تاریخی با رویکرد عمومی اغلب با همین عنوان در پژوهش
اره خواهد ها اشاستفاده کند، به آن «شناسی یا شفاهیتطبیقی، باستان»تر مانند پژوهشگر از رویکردهای اختصاصی

 داشت.
 

 . مالحظات انتخاب عنوان و طراحی پژوهش تاریخی70-0
: 7988باشد )میرزایی، « فرد، عقیده، جنبش، نهاد یا رخداد و دیگر موارد»تواند مبتنی بر موضوع پژوهش تاریخی می

را موردتوجه  4-97موضوعاتی به شرح جدول  توان(. برای استفاده از روش پژوهش تاریخی در علوم انسانی، می39
 قرار داد. 

 بررسی در پژوهش تاریخی. انواع موضوعات قابل0-70جدول 
 توضیح موضوع ردیف

 وجوانانریزی برای تغییرات بنیادی یک نهاد همچون وزارت ورزشمانند برنامه عملکردهای اجتماعی 7
 و رویدادهای مهم تاریخی در رابطه با موضوعات مهم  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
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س
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 دادههای موردنیاز را تسهیل و دشواری جمعتواند تشخیص دادهمی

ها داده آوریدشواری جمعکنند، در موقع بیان مسئله بهمیکه یک موضوع بالقوه برای اجرای پژوهش تاریخی انتخاب 
ای همحل رویداد، افراد درگیر در رویداد، زمان رویداد و فعالیت»برند. در این مسیر شناسایی و معرفی دقیق پی می

(. 7916زی، تر یا محدودتر کند )سرمد، بازرگان و حجاتواند 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 دادهازاندازه مسئله است که اجرا، جمعتاریخی، گستردگی بیش
عملی باشد. بنابراین باید در طرح مسئله و انتخاب عنوان باید ابعاد و شده باید تا حد ممکن محدود و مسئله طراحی

 (.         34: 7988های موردنظر مشخص شود )میرزایی، ویژگی
؛ کندآوری نمیها را بر اساس مشاهده مستقیم جمعدر پژوهش تاریخی، پژوهشگر خود شاهد رخدادی نبوده و داده     

دست آورد و یا از طریق گواهی شده دیگران بهیا از طریق اسناد و مدارک و نوشتگان ثبت های خود راتواند دادهاما می
 وتحلیل کند. ها را تجزیهشاهدان مستقیم رویداد یا تجربه کننده آن کسب و آن

  
 گیری در پژوهش تاریخی . مالحظات نمونه70-1

« تآثار، ردپا و مستندا»آوری که پژوهشگر به جمعها این است های روش پژوهش تاریخی با سایر روشیکی از تفاوت
که در این روش جامعه و نمونه (. 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 5-97نمونه موردبررسی در میان انواع منابع موجود به شرح جدول و 

 . انواع منابع در پژوهش تاریخی1-70جدول 
 توضیح انواع ردیف

 های مکتوب، صوتی، تصویری و فیلمانواع گزارش اسناد و مدارک  7
 س، ساختمان، اثاث خانه، نقاشی، سکه و امثال آن، استخوان، ابزار، سالح، غذا، ظرف، لباسنگواره آثار و ابنیه 2
 کننده در یک واقعه گزارش لفظی یک شاهد یا شرکت گواهی شفاهی 9

مثال یک کتیبه سنگی ازنظر محتوای عنوانگیرند. بهدر مواردی برخی منابع در دو گروه اسناد و آثار قرار می      
ترین اسناد مورداستفاده در گیرد. از رایجقرار می« آثار»فته در زمره کاررنوشتاری یک سند و ازنظر سازه و مواد به

ها، اسناد قانونی، ها، گزارش کمیسیونهای رسمی، صورتجلسهها، یادداشتنامه»توان به های تاریخی میپژوهش
 اشاره کرد.    « های آماری و دیگر موارد مشابهها، سالنامهها، کتابها، زندگینامهخاطره

                                                           
1. Best  
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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»

اقل با یک واسطه یا کسانی ایجادشده است که خود شاهد رویداد یا تجربه از رویداد یا واقعه تاریخی است که حد
ر و برای یک هدف پژوهشی دیگ« دوممنابع دست»اند. برخی منابع ممکن است برای یک هدف پژوهشی مستقیم نبوده

گاهی، اغلب یک عنوان یک منبع دانشبه« 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». برای نمونه در پژوهش درباره کرد

توان با افرادی مصاحبه کرد که عنوان نوعی پژوهش تاریخی میبه« های تغییر نظامخورشیدی و دالیل و هدف 7951
(. انواع منابع 244: 7981نژاد، اند )خویدر آن شرکت داشته اند و آن تغییرات را تجربه کرده یادر آن زمان حضورداشته
 معرفی شده است.  6-97اولیه و ثانویه در جدول 

 . انواع منابع در پژوهش تاریخی6-70جدول 
 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

 ربط درواقعه یا رویداد تاریخی  توسط افراد ذی« هاخاطرات، نشریات یا نقشه
شده تهیه« های تاریخی محلیهای خصوصی مانند انجمنها یا مجموعهها، کتابخانهبایگانی دانشگاه»ج( موارد موجود در 

 وسط ناظران عینی رویداد یا واقعه تاریخی  ت
 ها و ...(د( آثار و اشیاء باقیمانده از گذشته )تصاویر، نقاشی، شعر، لوازم مورداستفاده مانند انواع سفال

 شده توسط فردی به نقل از منابع اولیه الف( مستندات کتبی یا شفاهی تهیه ثانویه 2
 گران از منابع اولیهشده توسط برخی پژوهشب( مستندات تهیه
 سازان و مستندسازان از منابع اولیه نگاران، فیلمشده توسط برخی روزنامهج( مستندات تهیه

برای نمونه صورتجلسه دادگاهی از یک محاکمه، مثالی از منبع اولیه درباره بررسی شیوه محاکمات در گذشته است      
شود. در نمونه دیگر پژوهشگری در پژوهشی منبع ثانویه محسوب می ای در مورد مسئله مذکور،اما سرمقاله روزنامه

های معلمان در در قرن نوزدهم پرداخت. او در این پژوهش از گزارش« آموزانروابط بین معلمان و خانواده دانش»به 
گر، منابع ثانویه ها منابع اولیه و تحلیل پژوهشآموزان 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، آن عقاید، منابع ثانویه هستند )خوی
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س
ت انتخاب ن نوع منابع در اولویتر است اما اغلب دقت آن بیشتر است و باید ایاگرچه دسترسی به منابع اولیه مشکل     

دوم های تاریخی از منابع ثانویه یا دستوجود 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. تالش برای دسترسی به این منابع بهکه کار پژوهشگر 
کند. اگر اسناد و مدارک ها، پژوهشگر مکان یا مستندات و شاهدان خود را تعیین میبا توجه به نوع و منابع داده      

مشخص کند. اگر را « 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 دادهرا مشخص و برای همکاری صمیمانه و دقیق در فرایند جمع
ه برای پژوهش تاریخی باید به در دسترس بودن منابع یا جامعه موردبررسی توجه در انتخاب موضوع و مسئل      

رچقدر است. ه« میزان دسترسی به منابع»گیری در گام نخست تابع داشت. با توجه به پس رویدادی بودن آن، نمونه
، توان ر گام دوم تابع زمانشود. دتری 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 هم پژوهشگر ناگزیر به استفاده از نمونهکنند. در مواردی استفاده می
 (.977: 2172باید اصالت و دقت منابع ارزیابی شوند )بِرگ و لون، « داده اصلی و ثانویه برای موضوع موردبررسی

 
 ها در پژوهش تاریخیآوری داده. مالحظات جمع70-6 

فاده است« برداری، پرسشنامه یا دیگر مواردمصاحبه، یادداشت یا فیش»ان از ابزارهای چون توها میآوری دادهبرای جمع
ا اقدام هآوری دادههای پژوهش نسبت به انتخاب ابزار مناسب برای جمعکرد. پژوهشگر با توجه به سؤاالت یا فرضیه

فی ها را به شکل کمّی یا کیید دادهگیری، پژوهشگر باکند. پس از مشخص شدن منابع موردبررسی در بخش نمونهمی
ها پژوهشگر باید در زمینه مسئله موردپژوهش اطالعات الزم و آوری 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 قابلود. شواهد تاریخی یا دادهششناسایی می
نابع و تری را روی مهای دقیقشوند. در این مسیر پژوهشگر باید ارزیابیعنوان پایه تحلیل پذیرفته میاست که به

دوم از گزارش زارش شاهدان عینی و در منابع دستاول از گها داشته باشد. در منابع دستآوری دادهمنظور جمعبه
شتری را ها مراقبت بیآوری دادهشود. بنابراین پژوهشگر باید هنگام جمعهای مرتبط با شاهدان عینی استفاده میواسطه
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تاریخی ها در پژوهش 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« روایی و قابلیت اعتماد»پژوهشگر در گام اول و با نقدهای بیرونی و درونی باید      
ه ب« داخلی و خارجی»یا « ونیدرونی و بیر»شوند باید موردنقد آوری میها یا اطالعاتی که جمعبرای این منظور داده

 قرار گیرند.  1-97شرح جدول 
 هاآوری داده. نقد درونی و بیرونی منابع در هنگام جمع7-70جدول 

 اقدامات نوع نقد 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 »در نقد بیرونی یا ارزیابی روایی سند برای اطمینان از درستی اطالعات باید مواردی چون      
جه قرار موردتو« کننده سندفرد تنظیم»، «مان بین ثبت سند و اصل رویدادز»، «اصل بودن سند»، «شخصی بودن سند

بودن  حائز شرایط»ای است و باید مالحظاتی چون کننده سند دارای اهمیت ویژهگیرند. 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 بهال خطاهای غیرعمد میاسناد را تهدید کنند. از دیگر احتم
خطی و مربوط به دوران پیش از صنعت چاپ، اشتباهات ناشی از بازنویسی و تکثیر منابع باید موردتوجه قرار گیرند. 

(. 7981نژاد، ا کاهش داده است )خویها رهایی را منتفی نکرده، ولی احتمال آناختراع چاپ، امکان بروز چنین اشتباه
در پژوهش تاریخی در موارد متعددی « 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
گاهداری توان نشود. در این شرایط قضاوت نهایی به این بستگی دارد که آیا مینسبت داده می« لیام جیمزوی»و هم به 

طور یکسان (. اگر چند منبع به7915شناسی دانست )دالور، حیوانات آزمایشگاهی در زیرزمین خانه را آزمایشگاه روان
ها خواهد بود )ببی، و نتیجه آن افزایش اعتماد به داده« یدتأی»اشاره کنند باعث ایجاد « هاواقعیت»ای از به مجموعه

(. نقد بیرونی یا خارجی بر نقد درونی اولویت دارد زیرا اگر اصالت سندی موردتردید باشد، توجه به محتوای 7934
 (. 7981نژاد، آن ارزشی ندارد )خوی

ا محتوای درونی ی نقدبهه آن در مرحله بعد باید پس از اطمینان از اصالت و درست بودن سند و معتبر بودن نویسند     
میزان دقت و اعتبار »ها یا اطالعات با ارزیابی مواردی چون سند پرداخت. در نقد درونی به ارزیابی ارزش داده
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س
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. ود. برای نمونه باید بررسی کرد که آیا نویسنده سند بهشمی
توانند تأکیدشان از رویداد را به شخص معطوف کنند. ممکن است نویسنده های شخصی مینامهها و زندگیحالشرح

-مطالبی جعلی به گزارش افزوده باشد. نویسنده« ا ترسموافقت، مخالفت، غرور ی»دلیل برخی عوامل شخصی ازجمله به

ای که مخالف یک موضوع یا ایده است ممکن است در بیان رویداد، مواردی را ننویسد یا طور دیگری بنویسد. بنابراین 
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»مچنین در نقد درونی تحلیل سبک و توانایی نویسنده دارای اهمیت است. اینکه نویسنده ه

وجه قرار باید موردت« کندتا چه حد از کنایه و تمثیل استفاده می»یا اینکه « جمالت با عبارات شیوا و زیبا گرایش دارد
(. 7981تفسیر و تحلیل خود را نوشته نیز بسیار مهم است )خوی نژاد، گیرد. اینکه نویسنده آنچه را دیده ثبت کرده یا 

  هایی چون بزرگنمایی غیرواقع آشنا باشد.در نقد درونی، پژوهشگر باید با معیارهای بررسی سند و تشخیص انحراف
ود را دارد، های تاریخی ازنظر شکلی که هر یک الگوی تهیه پیام و رمزگذاری خاص خآوری دادهازجمله منابع جمع

نمایی، کوچک»پژوهشگر باید مراقب هرگونه  درمجموعاشاره کرد.  8-97توان به مواردی به شرح جدول می
 باشد.« بزرگنمایی، حذف یا تحریف

 های تاریخی با الگوهای خاص در ساماندهی پیامآوری داده. انواع منابع جمع3-70جدول  
 توضیح انواع ردیف

 نامه، سفرنامه، نمایشنامه و امثال آنامه، بیوگرافی، پرونده، شجرهمانند کتاب، ن مکتوب 7
 ها از حادثه یا پدیدهها 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 و ابزاریمادی  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 آشنا باشد. این مرحله و توانمندی پژوهشگر تاریخی، مهمها انحراف از واقعیت در آن

 ها بپردازد. آوری دادهمنابع به جمع« درونی و بیرونی»است. پژوهشگر تاریخی باید با انجام دقیق نقد « نگاری
قت نویسنده یک سند و صحت ها هستند. در مورد دآوری 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 گزارش دقیق از رویداد موردبررسی را داشته است؟ و سؤال دوم این
ر ای را از وقایع ارائه دهد. پس دشدهدالیلی گزارش تحریفتبر هم ممکن است بهتمایل داشته است؟ یک نویسنده مع

ها حتی در مورد عواملی نظیر تاریخ رویداد خاص مالحظه بررسی کارهای چند نویسنده ممکن است برخی ناهمسانی
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د دقت بیشتری دارشود. در چنین مواردی پژوهشگر باید شواهد را ارزیابی کند و تصمیم بگیرد که کدام گزارش 
 (.7981نژاد، )خوی

ای ل مقایسههای مفصتنهایی 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

نداشته یا اینکه اصوالً چنین اتفاقی نیافتاده است. هر سندی باید با توجه به وضعیت زمانی خود یعنی با در نظر آگاهی 
 ازآن دوره ارزیابی شود. اگرچند منبع دارای اشتباهاتگرفتن اسنادی که پیش از آن وجود داشته و نه بر اساس اسناد پس

شده باشد. در صورت مواجهه با دو منبع متضاد با یکدیگر، یا یکی از ها از یک منبع ناشی یکسان باشد، شاید همه آن
های همنزله اعتماد به سند متضاد آن باشد. دادها یا هر دو اشتباه هستند. به این معنا که تردید درباره یک سند نباید بهآن

(. مواردی نیز وجود 7389بست، شوند )نامیده می« شواهد تاریخی»عنوان در پژوهش تاریخی به استفادهقابلصحیح و 
نظر کند. در چنین 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 7915ند )دالور، کخود را حفظ می

 شوند. می
ها یا شواهد تاریخی است. در این گام باید ارزش نسبی های تاریخی، ترکیب دادهآوری دادهگام سوم در جمع     

ها رشتر تلقی شود. اگر گزاولیه از منبع ثانویه مهمشواهد تاریخی موردتوجه قرار گیرد. برای نمونه ممکن است منبع ا
ها رفع شود. این امر مستلزم گسترش یک زمینه بررسی برای رد یکی ازنظرها است. ضدونقیض باشد باید ناهمسانی آن

ان، مها بیان شود. اگر در پژوهش دوره طوالنی از زبین 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 گزمانی اغلب مستلزم اجتناب از سردرگمی بین دالیل احتمالی و تأثیرات وقایع در یکدیگر است. می
هستند و  ها همسانی داشته باشند، ازنظر تاریخی تأییدشدهشمتعددی از یک رویداد را گردآوری کرد. اگر گزار

شده در آن خالصه کند. به نسبتی که پژوهشگر ها را با توجه به موارد مطرحتواند اطالعات این گزارشپژوهشگر می
 «یدیهای جدسؤاالت 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، 
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س
 های پژوهش تاریخی. مالحظات تحلیل داده70-7

ه مفاهیم ی برای معنا دادن بگر کلی و استفاده از وقایع عینی و واقعاین مرحله بر پاالیش مفاهیم برای یک مدل تبیین
 های تاریخی به رابطه و حتیتوان از طریق تحلیل مفصل و دقیق دادهتأکید دارد. پژوهشگر در پژوهش تاریخی می

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»له پژوهشگر به پژوهش است. در این مرح

کی؟، کجا؟، در چه »دنبال پاسخ سؤاالتی چون: (. توصیف تاریخی به7988پور و صفری، پردازد )حبیبتاریخی می
تاریخی موردمطالعه است. از طریق اسناد و مدارک مرتبط با پدیده « شرایطی؟، چگونه؟، توسط چه کس یا کسانی؟

شود. آغاز مطالعه تاریخی، توصیف دقیق و فراگیر همه ابعاد تر 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 آنازد. برای تحلیل دادهپردحوادث تاریخی می« وضعیت نهایی
 (.  7932شود )محمدپور، اقدام می 3-97شرح جدول 

 ها در پژوهش تاریخی    . شرایط تحلیل داده9-70جدول 
 توضیح شرایط ردیف

 مقدم بودن علت بر معلول ترتیب زمانی 7
 ا و مبتنی بر الگوربط منطقی بین رویداده پیوستگی 2
 شناخت علت واقعی برای هر معلول   شناخت علت 9

های کنترل و برای تحلیل آماده کرد. اگر دادههای مادر قابلها را در قالب جدولها باید آنآوری دادهپس از جمع     
های توصیفی و استنباطی ههای مادر ریخته شده و با آمارباشند؛ در جدول« های جمعیتیداده»موردنظر کمّی مانند 

-های موردنظر مشخص و با تحلیلها کیفی باشند، باید الگوها شناسایی و جدولشوند. اما اگر دادهمناسب، تحلیل می

 (. 36: 7988ها پرداخت )میرزایی، هایی نظیر کدگذاری محتوا به آن
نیز مانند  شود. در تبیینپرتو اصول کلی مطرح میدر ادامه، تبیین تاریخی یا بیان علت وقوع حادثه یا تطور آن در      

 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 تفاسیر متفاوت از یک رویداد نشان     

ادل و بین منابع مختلف را بیابد و تفسیر متع« توافق، ارتباط و شرح اختالف»ید از زوایای مختلف است. پژوهشگر با
 توجه داشت.  71-97ها باید به اصولی به شرح جدول (. برای تحلیل داده2177کاملی را ارائه دهد )اندرو و همکاران، 
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 ها در پژوهش تاریخی. اصول برای تحلیل داده01-70جدول 
 توضیح اصول ردیف

 طرفیها برای بیتفسیر فرازمانی و فرامکانی و رهایی از ارزش طرفییب 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 علتمجموعه یا شبکهبازساخت کلی یا معنایابی هر حادثه در درون  جامعیت 4
وتحلیل یک واقعه بپردازد که امکان برقراری ارتباط بین اسناد و مدارک 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 نتیجهرک موردنیاز را جمعتواند مداگاه پژوهشگر نمی

آمده را با تفسیری مبتنی بر حدس و گمان خردمندانه دستهای بین مدارک بهنیست یا ناچار است بعضی گسستگی
 ند. کپیدا می ناچار افزایشتصویرسازی 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 میو مفاهیم یا توصیف مفصل از شواهد و قرائن پژوهشی، زمینه نتیجه

کنند تا تغییر شرایط را در طول زمان تحلیل کنند. ازجمله ای ترتیب زمانی استفاده میهای دارپژوهشگر تاریخی از داده
در طول زمان « ومیر نوزادان و امثال آنکاری، میزان مرگجمعیتی، جرائم، بی»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 نتیجه70-3 

قش مهمی فلسفه پژوهشگر نپردازد. های پژوهش میگیری از یافتهبه بحث و نتیجه« تفسیری و انتقادی»با رویکردی 
مرور  77-97جدول توان در های مهم تاریخ را میها یا نتایج خواهد داشت. برخی از فلسفهدر تفسیرهای او روی یافته

 (. 761: 7915کرد )دالور، 
 های تاریخ. برخی انواع فلسفه00-70جدول 

 توضیح انواع ردیف
 سوی سرنوشتی خاص عنوان نگارنده نقشه یا هدفی برای هدایت انسان بهخدا یا طبیعت به گرایی خالق 7
 « چرخه عمر»و « و فعالیت جبری تکامل»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 مبانی کند که پدیدهپژوهشگر تاریخی دارای دیدگاه نظری است و تالش می درمجموع     
های تاریخی معنا بخشد. حوادث ه واقعیتهای علمی و دیدگاه خود تفسیر کند و بفلسفی مورداشاره، دیگر دیدگاه

پژوهشگر اغلب با  شوند.تجزیه 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 
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س
شده، نیازمند به آوریعلت کامل نبودن منابع و دشواری بررسی اعتبار اطالعات جمعآگاه باشد و بهاطالعات خود

های خود است. مفهوم علیت در علوم، اغلب با مشکل همراه است و این دشواری داشتن خالقیت برای تفسیر یافته
ها یا عوامل از پیش اتفاق اً درون مقدمهها ماهیتدر پژوهش تاریخی چند برابر است؛ زیرا در این نوع پژوهش، علت

-امعهشناسی و جروان»توان از مبانی نظری افتاده 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 میموارد امکان مقایسه یک حادثه با حوادث مشابه آن امکان اغلب

حال و هر نوع مدیریت در زمان گذشته، از جهات مختلف مقایسه داشت. در تفسیر منابع تاریخی، پژوهشگر نباید 
 هایی شخصی تفسیر کند. برای نمونه درک قساوتهاهای مختلف را با مالکها و زماناطالعات مربوط به فرهنگ

 (.  711: 7915طور صحیح و کامل بسیار دشوار است )دالور، وسطی بهقرون
ا را نیز با ههدف پژوهشگر تاریخی صرفاً بیان حقایق نیست. او باید روند استخراج نتایج، تعمیم و تفسیر یافته     

 ن کار او تألیف، تفسیر و تعمیم است. البته باید در نظر داشت که پژوهشگرانعنایت به نوع منابع، تعیین کند. بنابرای
 (. 711: 7915کنند )دالور، های مختلفی تفسیر میصورتتاریخی و مورخان، واقعیت یکسانی را به

 
 های پژوهش تاریخی . محدودیت70-9

دارد که  72-97هایی به شرح جدول دودیتهایی که دارد، دارای محهای 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. محدودیت02-70جدول 
 توضیح محدودیت ردیف

رد، زیرا امور گذشته با توجه به موقعیت و شرایط خاص خود بینی کتوان امور را بر اساس گذشته پیشهمیشه نمی بینی آیندهپیش 7
 بینی آینده مناسب نیستند.  برای پیش

صحت و عینیت  2
 منابع

اغلب پژوهشگر در زمان موردبررسی حضور نداشته و باید بر مشاهده و تجربه دیگرانی اتکا کند که تضمینی برای 
 ها وجود ندارد.  صحت و عینیت آن

ت صحت و عینی 9
 هاحدس

اقص های ننشده باشد و پژوهشگر مجبور باشد قسمتهایی از رخداد موردمطالعه ثبتممکن است بخش یا بخش
 را بر اساس استنباط یا برداشت خود کامل کند که تضمینی برای صحت آن وجود ندارد. 

ضمینی کند؛ بنابراین ت« ای موردنظر را دستکاریمتغیره»را کنترل یا « شرایط مشاهده»تواند پژوهشگر تاریخی نمی کنترل تغییرات 4
 شده در متغیر وابسته درنتیجه تغییرات متغیر مستقل وجود ندارد. برای اثر تغییرات مشاهده

 
 تطبیقی-. مالحظات روش پژوهش تاریخی70-01

 یکدیگر است ها باتطبیقی 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، 
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توان چند ملت، گیرد. با این روش میفرایندهای اجتماعی در طول زمان یا در میان چند جامعه مورداستفاده قرار می
های های گذشته و از گذشته تا حال با انواع داده، در طول سالرگذشتهد درزمانیها را هایی از ملتیک ملت و بخش

ر جدول شده دهای همسانی مانند موارد ارائهکمّی یا کیفی موردبررسی قرار داد. برای تحلیل تطبیقی باید به شاخص
 (.  7932توجه داشت )محمدپور،  97-79

 بیقی    تط-های همسان در پژوهش تاریخی. انواع شاخص07-70جدول 
 توضیح انواع ردیف

 مشابه بامعنایهای مختلف 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 دورهرهنگاستفاده از یک مفهوم در ف همسانی مفهومی 9
 های مختلف گیری یک مفهوم در محیطاندازه همسانی سنجش 4

 
 شناسی. مالحظات روش پژوهش تاریخی باستان70-00

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»، «گان اسنادنویسند
شود. همچنین برای اطمینان از تقلبی نبودن آثار باستانی های دقیق فیزیکی و شیمیایی استفاده میاز آزمایش« چوب
شده مربوط به دوره باستانی و ا با حقایق شناختههشود تا از هماهنگی آنهای مختلفی تالش میشده با روشمطرح

تأمل در این زمینه است. در این ماجرا های 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. باستانیکره توسط دو استاد دانشگاهی بررسی و بهاین پ
را یک انسان سنگواره شده از عهد عتیق هایی هم آنقدیمی و عهد عتیق معرفی کردند. کشیش مجسمهآن را یک 

ده و شدر جای دیگری ساخته« اختگیاین مجسمه س»دانستند. اما خیلی زود و توسط یک خبرنگار مشخص شد که 
گونه (. این7389با 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 دارندپرهزینه
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س
 . روش پژوهش تاریخ شفاهی70-02

است. در این روش از « 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 ستفاده میا« گذشته
اند. این کار اغلب در زمان خروج بازیگران تاریخی اول دیگران از وقایع را ثبت و به آیندگان منتقل کردهاطالعات دست

و  ، منشی7865ی بعد از مرگ آبراهام لینکلن در سال شده است. برای نمونه کمّو خاطراتشان از صحنه تاریخ انجام
های مختلف ازجمله مصاحبه با افراد همراه با لینکلن کردند. آوری خاطرات و نظرات او از راهوکیلش شروع به جمع

د اها از راه مصاحبه با افرپژوهشگران 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»، «زندگی روزمره و ذهنیت قشری مردم عادی»سطح آن به 
 تا(. مشابه توسعه یافت )شوپس، بی

صورت شفاهی موردتوجه قرار دارد. برای این ها از منابع اولیه یا ثانویه بهآوری دادههی، جنبه جمعدر تاریخ شفا     
بهره « شواهد صوتی و تصویری مانند مصاحبه و صدای فرد زنده یا مرده»توان از انواع اسناد و ازجمله منظور می

ها هیا از مستندات برای تکمیل یا تأیید مصاحبگرفت. البته در این رویکرد از مصاحبه برای تکمیل دیگر مستندات 
 «مند و آگاهانه بین دو نفر درباره ابعادی از وقایع گذشتهوگوی قاعدهگفت» شود. در این پژوهش مصاحبهاستفاده می

 بهمصاح 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 مصاحبهکه اغلب در اسناد عمومی دیده نمی
انش در آن حوزه و روشن شدن روابط فرد با آن وقایع یا دیگر تواند به باال بردن داست که می« یک شخصیت مشهور

افراد کمک کند. بررسی قابلیت اطمینان راوی و اثبات پذیری گزارش او نخستین گام در سنجش یک مصاحبه در طول 
را در طول مصاحبه موردتوجه قرار  74-97آوری داده است. برای این امر  باید محورهای مهمی به شرح جدول جمع

 تا(. داد )شوپس، بی
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 . محورهای بررسی قابلیت اطمینان به راوی و اثبات پذیری گزارش او و محتوای حاصل از مصاحبه تاریخ شفاهی 00-70جدول 
 توضیح محورها ردیف

، «عیتبر بیان واقاثر هویت، جایگاه اجتماعی راوی و شرایط محیطی »، «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
 «بیان واقعیت برزمانطول 

گر در اثر آمادگی مصاحبه»، «گر در روایت ماجرااثر سؤاالت مصاحبه»، «گر بر مصاحبهاثر پیشینه و عالیق مصاحبه» گرهمصاحب 2
کاری نداشتن محافظه»، «مصاحبه درروندشونده گر بر مصاحبهاثر هویت و جایگاه اجتماعی مصاحبه»، «مصاحبه
 « حبهشونده یا نداشتن دخالت ارتباط قبلی در مصامصاحبه

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»، «درونی در روایت

 گیری محتوا، منظر و لحن مصاحبه نقش هدف مصاحبه در شکل هدف  4
 « مصاحبه برزماناثر »، «اثر سایر افراد حاضر در جلسه بر مصاحبه»، «اثر مکان مصاحبه بر مصاحبه» شرایط 5

کننده، صرف بیان شیوا و قانعپژوهشگر تاریخی باید در طول مصاحبه نگاه نقادانه خود را حفظ کند و نباید به     
ل اص»توان اطمینان یافت که وع رخداد، نمیصرف حضور راوی درصحنه وقمحتوای صحبت راوی را کامل بپذیرد. 

های راوی را تا حد امکان با دیگر راویان یا مستندات معتبر مقایسه کند. را 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 ت وجود تناقض یا ناهمخوانی با مدارک و شواهد دیگر، باید علت را با طرح سؤاالت نمونهصور
 تا(. جستجو کرد )شوپس، بی 97-74

 یابی ناهمخوانی گزارش راوی با اسناد و مدارک موجود. سؤاالتی برای علت01-70جدول 
 سؤاالت ردیف

 اند؟های مختلفی قرار داشتهقوع رویداد موردبحث در موقعیتشوندگان مختلف در هنگام وآیا مصاحبه 7
 های متفاوتی از یک واقعه نقل کنند؟ها 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 مروقایع میانجی مانند تغییرات ایدئولوژیکی در فاصله زمانیِ وقوع رویدادها تا زمان مصاحبه یا گزارشآیا ممکن است  4

 شوندگان تأثیر گذاشته باشند؟از وقایع موردبحث بر خاطرات مصاحبه

ت و تصویرهای موجود از های الکترونیکی زمینه و امکاناتی را فراهم ساخته است تا بتوان از انواع صوفناوری     
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 وش دادن به ساعتسرعت و بدون نیاز به گبه

نظریه  دهد تا یکها به پژوهشگر امکان میمطالب منطبق با عالیق خود را شناسایی و پیدا کنند. این منابع از مصاحبه
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س
، زیابی صحت و اصالت آن بپردازد)شوپسهای مختلفی به ارقول را در متن کاملش بخواند یا بشنود و با روشیا نقل

 تا(.     بی
لحن و بلندی و کوتاهی صدا و ضرباهنگ کالم »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

گ کالمش، معانی ضدونقیضی برداشت شود که امکان تفهیم آن به شکل عینی در متن وجود ندارد، اما پیاده کننده آهن
تار ها با لحن صدا بیشتر از نوشها را روشن ساخته باشد. مثالً کنایهنوار مصاحبه تا حدودی شاید با کلمات خودش آن

ها باعث تأثیر جای خواندن متن مکتوب روایتوی بههای راتشخیص هستند. به همین علت شنیدن گزارشقابل
اهی های تاریخ شفشود. بر این اساس انتشار اینترنتی مصاحبهاز 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 قابلضوع خود به ارائه تاریخ شفاهی میمو

 

 . الگوی نگارش مقاله با تحلیل تاریخی70-07
آن « ایپیامده»و « اسباب»، «هاعلت و معلول»برای نوشتن مقاله درباره یک واقعه تاریخی یا سیاسی و تحلیل درباره 

 (. 778: 7985بهره گرفت )فتوحی،  76-97ی به شرح توان از الگویمی
 . الگوی نگارش مقاله با تحلیل تاریخی     06-70جدول  

 توضیح محورها ردیف
قول و بیان آراء کارشناسان و خبرگان، های منجر به حادثه، ج( نقلالف( معرفی حادثه تاریخی، ب( اطالعات درباره زمینه مقدمه 7

 ا بیان مسئلهد( بیان ایده مقاله ی
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 قولزنجیره تاریخی حوادث یا چگونگی ترتیب وقوع حوادث، د( نقل
تاریخ، ب( تأکید دوباره بر دیدگاه خود و آثار احتمالی حادثه در تغییر روند تاریخ، ج(  درروندالف( پیامدهای حادثه  گیرینتیجه 9

 قبول و جامعتبدیل حوادث، وقایع و جزئیات یک پژوهش به یک کلیت قابل

 کند.  در قسمت بدنه یا متن مقاله به بهبود کیفیت آن کمک می 71-97توجه به اصولی به شرح جدول       
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 . اصول مهم در نگارش مقاله تاریخی07-70ل جدو
 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
 حادثه یا رویداد در طول زمان و مطالعه نتایج و ماحصل آن در یک توالی زمانی پیگیری مبدأ  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

 

 تاریخی. نمونه مقاالت علمی در روش 70-00
 دهد. هایی از مقاالت علمی با روش پژوهش تاریخی را نشان مینمونه 78-97جدول 

 ش تاریخیهای علمی روش پژوهمقاله . نمونه03-70جدول 
 مقاله  ردیف

 رازی پزشکی اخالق تاریخی مطالعه 7
https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/6654  

 همدان اَنداجین اسالمی محوطه شناسیباستان و تاریخی مطالعه 2
https://jarcs.ut.ac.ir/article_76080_9997.html  

تاریخی مطالعه یک: اصفهان در پرستاری آموزش تحوالت سیر 9  

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5191-fa.html  
معاصر دوره تا قاجار دوره از زنان قبور سنگ روی بر جنسیت اینشانه تحوالت بازتاب تاریخی لعهمطا 4  

https://jjhjor.alzahra.ac.ir/article_5792.html  
(اردبیل شهر تاریخی بازار: موردی مطالعه) میاسال –ایرانی شهرهای در تاریخی بازارهای عملکرد ارزیابی 5  

http://shahr.journals.umz.ac.ir/article_3118.html?lang=fa  
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 هدف کلی: آشنایی با روش فراترکیب  

 اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم روش فراترکیب 
 گیری در روش فراترکیبآشنایی با مالحظات نمونه 

   آوری اطالعات در روش فراترکیب  آشنایی با مالحظات جمع
 ها در روش فراترکیب  آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه

-ت که  مشابه فراتحلیل اما با این تفاوت که برای تلفیق پژوهشاس 7یکی از مسیرهای اجرای پژوهش روش فراترکیب

 رود. در این فصل به معرفی مبانی روش فراترکیب و فرایند اجرای آن پرداخته خواهد شد. کار میهای کیفی به
 

 . آشنایی با مبانی روش فراترکیبی72-0
ن روش هم تأکید دارد. ایی مختلف اما مرتبط بهبر تلفیق نتایج تعدادی مطالعات کیف 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»ضمن کنار هم آوردن « فراترکیب»روش 

 7-92توان در جدول شده درباره روش فراترکیب را میهای مطرحترین ویژگیشود. مهمنی فراهم میپژوهش میدا
 . 4(2118مرور کرد )ژو، 

 های روش فراترکیبترین ویژگی. مهم0-72جدول 
 کاربردها ردیف

 های انواع مطالعات کیفی یک روش ارزشمند برای ترکیب یافته 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
 طالعهتر از همه مطالعات موجود در یک حوزه مشخص با توجه به تفسیر خاص موجود در هر مایجاد تفاسیر گسترده 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 2-92توان به مواردی به شرح جدول ترین کاربردهای این روش میازجمله مهم     
2118  .) 

 ن کاربردهای روش فراترکیبتری. مهم2-72جدول 
 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 کیفی و ارائه تفاسیر نظری جدید 9
 ایسه با دیگر نتایجهایی برای آزمون در آینده یا مقتهیه 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 هایی برای پژوهش آتی مورداستفاده قرار میعنوان دادهگذشته به

                                                           

1. Meta‐synthesis  
2.  Qualitative Meta-Synthesis (QMS) 
3.  Walsh 
4.  Xu 
5.  Atkins 
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س
خصوصیات و اجزای اساسی یک پدیده و انتقال و تبدیل آن نتایج به یک محصول جدید به کشف « هابررسی یافته»و 

 (.   7986باقری، پرویزی و صلصالی، شود )ادیب حاجاقدام می
وسعه دانند که در آن زمینه تهایی میدهنده برای انواع روشمثابه چتری پوششرا به« فراترکیب کیفی»برخی روش      

       دولشرح جفراترکیب به شنوع روشود. سههای پژوهشی کیفی حاصل میریق ترکیب یافتهیک دانش جدید از ط
 (. 2118وجود دارد که دو نوع آن در ارتباط با نظریه است )ژو،  92-9

 . انواع روش فراترکیب7-72جدول 
 توضیح انواع ردیف

 ساخت، اکتشاف و توصیف نظریه اینظریه 7
 های منفرد ناسایی شکاف در دانش موجود و ایجاد بینشی در سطح باالتر و فراتر از پژوهشش شناسایی شکاف دانش 2
 صورت مستقل  شده بهایجاد مبنای علمی برای شواهد و تجارب ثبت علمی کردن تجربه 9

نظر از« شیمرور با ادغام پیشینه پژوه»و « مند پیشینه پژوهشمرور نظام»های با روش« روش فراترکیب»هرچند      
به  «روش فراترکیب»ها دارد. برای نمونه های مبنایی با آنهایی دارد اما تفاوتمرور منظم پیشینه پژوهش شباهت

با یکدیگر و تالش خالقانه پژوهشگر نیاز دارد. همچنین روش کیفی « تعامل»و « گفتگو»مطالعات مقدماتی مبتنی بر 
های ساده تأکید دارد. عالوه بر آن نتایج در این روش برآمده از یفجای توصفراترکیب بر یک رویکرد تفسیری به

حال (. بااین2118مطالعات منفردی است که منجر به سطح باالی درک و بینش و یک روایت بزرگتر خواهد شد )ژو، 
 روش اصلی در اجرای این روش به شرحی است که در ادامه معرفی خواهد شد.   

 

 اجرای روش فراترکیبی. آشنایی با فرایند 72-2

 (.2175و همکاران،  7)فرانسمرور کرد  4-92توان به شرح جدول فرایند اجرای فراترکیب را می
 . فرایند اجرای فراترکیب0-72جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 بیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش  طراحی پژوهش 7
 آن گیری ازشمار یا نمونهای خاص و مطالعه کلتلف و مرتبط در زمینههای مخانتخاب جامعه یا فهرستی از پژوهش گیرینمونه 2
 ها برداری و کدگذاری دادهمند مطالعات و یادداشتبررسی نظام هاآوری دادهجمع 9
 ر ها با یکدیگو تعیین ارتباط یا آثار متقابل آن« های هر مطالعهها یا مضمونتم»و « مفاهیم»شناسایی  هاتحلیل یافته 4
 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریونتیجهبحث 5

 

 . مالحظات طراحی پژوهش72-7
های شنتایج پژوه« نبودن یا پراکنده بودنشکاف، دوپهلو بودن، دقیق»در این روش مسئله باید با تأکید بر وجود 

دهی گونه مسائل سامانبر اساس اینمختلف روی یک موضوع مشخص باشد. در ادامه اهداف و سؤاالت پژوهش 

                                                           
1.  France 



 

 

 506 مرجع پژوهش

های مستقل و متفاوت باشد که در آن امکان اصالح یا شود. باید موضوع منتخب دارای نتایج متعددی از پژوهشمی
 ایجاد تفسیر جدید وجود داشته باشد. 

اشد. وجود داشته ب وجود تعداد کافی از مطالعات حائزشرایط بر اساس معیارهای منتخبدر طراحی پژوهش باید به     
در این رابطه پژوهشگر در طراحی پژوهش باید به این سؤال پاسخ دهد که آیا ادبیات پیشینه موجود درباره موضوع 

اندازه کافی وجود دارد؟ برای این منظور به یک جستجوی مؤثر در پیشینه پژوهش نیاز است )ژو، موردمطالعه به
ها برای اعتبار انواع ترین ویژگیجستجوی مؤثر در پیشینه پژوهش از مهم( داشتن 7338) 7(. از دیدگاه کوپر2118

 مطالعات دنکر ترکیب برای کیفی دقیق هایپژوهش فراترکیبی بر روش فرآیند مجموعهای ادغام شونده است. پژوهش
. 2(2177امر، ون و ستفسیری تأکید دارد )اروین، برادرس روندیک  تر طیمنظور رسیدن به مفهومی عمیقبه موجود کیفی

کنند. برای مثال ای را برای طراحی پژوهش در این روش معرفی میدر این مسیر برخی کارشناسان الگوهای ویژه
جستجو و انتخاب »، «مند متونبررسی نظام»، «طراحی سؤاالت پژوهش»( هفت مرحله 2116) 9سندلوسکی و باروسو

کند. یرا معرفی م« هاانتشار یافته»و « کنترل کیفیت»، «هاحلیل یافتهت»، «استخراج اطالعات منابع»، «منابع مناسب
 توضیحات هر یک از این مراحل در مالحظات مربوط تشریح خواهند شد. 

 

 گیری . مالحظات نمونه72-0
نیز بر اساس وجود تعداد مناسب از « قلمرو پژوهش»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 قابلوهشپژ
 (. 2118اشاره کرد )ژو،  92-5

 . انواع معیارهای تعیین قلمرو  در پژوهش فراترکیب1-72جدول   
 توضیح انواع ردیف

 موردبررسیهای برای 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
 سی به آن ممکن نیست.شود که دستردر مواردی در مطالعات اولیه به عناوین پژوهشی اشاره می دسترسی 5

معیارهای مورداشاره عالوه بر نمونه در اهداف و سؤاالت پژوهش نیز موردتوجه قرار دارند. پژوهشگر باید با      
بر مبنای این معیارها، راهبردهای جستجوی خود را مشخص کند. در صورت وجود « نتایج جستجوی اولیه»توجه به 

توان دامنه زمانی موردبررسی را ، میشدهمشخصموردبررسی در قلمرو پژوهشی ها درباره موضوع تعداد زیاد پژوهش

                                                           
1.  Cooper 
2.  Erwin, Brotherson & Summers 
3.  Sandelowski & Barroso 
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س
دهی به ارزش و فایده این تصمیم باشد؛ زیرا های جدیدتر محدود کرد. البته این اقدام باید بر اساس وزنبه پژوهش

ل محدود کردن های مهم از این محدوده زمانی خارج شوند. به همین شکدر 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 برایبه زبانتوانند موفق نیست، چون اغلب پژوهشگران نمی

محدود کردن جامعه و نمونه موردبررسی در روش فراترکیب باید با دقت زیادی صورت گیرد. به همین برخی 
که هیچ ن اینکه در مطالعات اولیه تا حد امکان نباید هیچ قلمرو یا محدودیتی را ایجاد کرد. ضم اعتقاددارندکارشناسان 

حال (. بااین2118های کافی در روش فراترکیب وجود ندارد )ژو، 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. فراترکیب اشاره می
نتایج  تواندشده، ممکن نبود، این امر میه اگر دسترسی به تعداد زیادی از مطالعات شناساییباید توجه داشت ک     

واند باعث تشود، میکننده از این روش بیشتر دیده میپژوهش را با چالش مواجه کند. این چالش که در مبتدیان استفاده
 (.2118افت فاحش در کیفیت نتایج پژوهش شود )ژو، 

انتخاب نمونه باید به نوع منبع نیز توجه داشت تا پژوهشگر دچار خطا نشود. برای نمونه پژوهشگر همچنین در      
مقاالت »، «شدههای چاپمقاله»، «هاها و رسالهنامهپایان»، «های داوری شدهپژوهش»تواند از انواع منابعی چون می

گر موارد مشابه استفاده کند. پژوهشگر در انتخاب نمونه و دی« های حکومتی یا نهادهاگزارش»، «هاشده در همایشارائه
آن  اندازه کمیتهای موردبررسی بهاز این منابع باید مراقب باشد تا دچار سوگیری نشود. همچنین کیفیت پژوهش

دارای اهمیت است. وضعیت ایدئال وجود تعداد مناسبی پژوهش باکیفیت مناسب برای استفاده در روش فراترکیب 
ها در حد مورد انتظار نباشد، اجرای روش فراترکیب با ها کافی باشد اما کیفیت این پژوهشگر تعداد پژوهشاست. ا

توان به مواردی به ترین مالحظات برای انتخاب نمونه مناسب در روش فراترکیب میمشکل مواجه خواهد شد. از مهم
 (.2118اشاره کرد )ژو،  6-92شرح جدول 

 ترین مالحظات برای انتخاب نمونه مناسب در روش فراترکیبم. مه6-72جدول        
 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
 ضوعی توجه به انتخاب نمونه در قلمروهای زمانی، مکانی، زبانی و مو 4
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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

نه یا موارد موردبررسی به ماهیت کار و هدف پژوهش بستگی جامعیت همه موارد در یک پژوهش باشد. انتخاب نمو
حتوای م چکیده و عنوان،»تواند تمامی مقاالت مرتبط با موضوع پژوهش را با توجه به برای نمونه پژوهشگر میدارد. 
اط با ب، نسبت به حفظ یا حذف موارد با توجه به ارتمقاالتو سپس با ارزیابی عنوان و چکیده آوری کند جمع «مقاله
 یزن حلهتواند با ارزیابی محتوا دنبال شود تا در این مرپژوهش اقدام کند. در مرحله بعد این اقدام می هدف و سؤال

در این مرحله بهتر . شوندمی هاآوری دادهمرحله جمع باقیمانده مقاالت تعداد درنهایت. ندوش حذف نامربوط مقاالت
و با معرفی مشخصاتی چون نام نشریه و نام نویسندگان و سال پژوهش  است که مقاالت منتخب نهایی در یک جدول

 ساماندهی شوند. 
 

 ها آوری داده. مالحظات جمع72-1 
های مطالعات کیفی اشاره شد اما در مواردی ممکن است هرچند در تعریف روش فراترکیب بر ادغام یا ترکیب یافته

(. برای 2118با روش ترکیبی را نیز موردمطالعه قرار دهد )ژو،  هایی از بخش کمّی در یک مطالعهپژوهشگر یافته
های منتخب را برای یک یا چند بار خواند. در این مرحله همراه با مطالعه ها در این روش باید پژوهشآوری دادهجمع

-پژوهش را جمعهای داده« 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 تحلیلاساس الگوی غیرتصادفی و هدفمند است که میهای کیفی دو مطالعه بر کرد. منطق یافته
 (.  2118در پی داشته باشد )ژو، 

های ژوهشهای پهای مبتنی بر یافتهبرانگیز روش فراترکیب، مشکالت در یافتهیکی از کارهای پیچیده و چالش     
نی بر اهداف مطالعه و از طریق بازیابی مطالعات باشد. از ها باید مبتآوری دادهکیفی است. بنابراین استخراج و جمع
 (. 2118توجه کرد )ژو،  1-92توان به نکاتی به شرح جدول مالحظات موردتوجه در این روش می

 ها در روش فراترکیبآوری دادهترین مالحظات برای جمع. مهم7-72جدول        
 مالحظات ردیف

 اههای داده مختلف و ترکیب الکترونیکی یا دستی دادهپیشینه پژوهش با استفاده از پایگاه اجرای جستجوی مؤثر و مناسب روی 7
 ای برای جستجوی بهترین اصطالحات برای جستجو و راهبردهای جستجومشاوره با یک کتابدار حرفه 2
 هاروز کردن پیشینه پژوهش در صورت امکان و قبل از تحلیل یافتهبه 9
 هاها و زمان الزم برای بازیابی آنشده و توجه به هزینههای مطالعات انجامهای مختلف برای دستیابی به نسخهشاستفاده از رو 4
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های هر پژوهش پرداخت تا مرحله بعد، یعنی تحلیل ترین یافتهدر این مرحله بهتر است که در یک جدول به مهم

طور مستقل توان بهها را میاین مرحله هر یک از پژوهش برای این منظور درها با شرایط بهتری انجام شود. داده
 بندی کرد. کدگذاری و مقوله 8-92کدگذاری و در سه محور به شرح جدول مشابه 

 بندی محتوای هر پژوهش در یک جدول. نمونه کدگذاری و مقوله3-72جدول 
 کد مفهوم مقوله 

 
 سواد ارتباطی

 د نگاه کردن(سواد بصری )سوا سوادهای مرتبط با حواس
 سواد گوش دادن

... 
 سواد سخن گفتن سوادهای تخصصی ارتباطی 

 سواد نوشتن
... 

 سواد ارتباط درون فردی سوادهای ارتباطی مرتبط با نوع مخاطب 
 سواد ارتباط بین فردی

... 
 ... ... سواد مالی

... 
... ... 

... 

 
 هاته. مالحظات تحلیل یاف72-6

شده پرداخت. برای این منظور آوریهای جمعها به تعیین روابط بین دادهها، باید برای تحلیل آنآوری دادهپس از جمع
 بهره گرفت.  8-92هایی به شرح جدول توان از گاممی

 ها در روش فراترکیب. فرایند تحلیل یافته3-72جدول 
 مراحل ردیف

 کلیدی« ها و یا مفاهیمها، ایدهعبارتها، استعاره»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 ق حاصل از ترکیب دادهیکدیگر با تأکید بر اصالحات تا رسیدن به معنای دقیترجمان نتایج مطالعات به 4
 های محوری ها  با توجه به مفاهیم و تمها 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 راه با تحلیل انواع آثار متقابل مفاهیم و تمبا امکان ترکیب در سطح دوم هم 1

ا برای از بهترین راهبرده« گیری درباره صحت موضوعاستفاده از مراجع چندگانه برای نتیجه»یا « بندیمثلث»روش      
قل را توسط چند پژوهشگر حائز شرایط تحلیل کرد. توان کدهای مستها است. برای نمونه، میاطمینان از اعتبار یافته

ناپذیر است نظر بین پژوهشگران، اجتنابها باشد. البته وجود اختالفتواند تأییدی بر اعتبار یافتهها مینزدیکی تحلیل
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درواقع، پژوهشگر  توان از طریق بحث گروهی شرایط را به اجماع نزدیک کرد.اما برای نزدیک شدن به روایی می
اهم طور مستقل توسط هر پژوهشگر واجد شرایط را فرهایی 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
 (. 2118)ژو،  شده استارائه 8-92های فراترکیب در جدول تحلیل یافته

 

 ها در روش فراترکیبترین مالحظات تحلیل یافته. مهم3-72جدول          
 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 مثلثیریگاستفاده از اندازه 9

-بال شفافدنها بهاغلب در تحلیل یافته روش این. است هایافته از جدید و یکپارچه تفسیر ایجاد فراترکیب هدف     

، 7فینگلد) ستاها ظریهن و عملیاتی هایمدل ظهور و دانش موجود هایحالت پاالیش در نتایج و الگوها مفاهیم، سازی
ندی ببا یکدیگر کدگذاری و مقولهدر مرحله قبل  شدهاستخراج هایمؤلفه، «موضوعی بررسی»با  در این مرحله (.2119

 مفهوم یک در را آنهاهای قبلی، و مقوله کدها، از یک هر مفهوم گرفتن نظر درشوند. یعنی با و در عمل ترکیب می
 مورداستفادها هبار با رویکرد ترکیب تمامی پژوهشیعنی در عمل همان جدول نمونه قبلی، این. کنیممی بندیدسته مشابه

 گیرد. قرار می
 قبل هایگام مروربهباید  برای این منظور. نتایج و اطمینان از کیفیت نتایج است ها، ارزیابیگام بعدی تحلیل یافته     

د مطمئن شد. برای این منظور بای نهایی هایمقاله باید از کیفیت. شودحاصل  اطمینان آنها صحیح انجام از پرداخت تا
 آوریروش جمع»، «گیریروش نمونه»، «پژوهش طرح» ،«روش منطق» ،«پژوهش اهداف»هر مقاله را با توجه به 

قرار داد. برای مجدد  موردبررسی« پژوهش ارزش» و« هاداده تحلیل» ،«اخالقی مالحظات» ،«هااطمینان از داده» ،«هاداده
را با دادن امتیاز به هریک از این  مقاله هرعنوان ارزیابی حیاتی وجود دارد که وضعیت هایی بهاین اقدام، پرسشنامه

 داد.  قرار موردبررسیتوان از دیدگاه خبرگان برای ارزیابی نهایی کند. همچنین نتایج نهایی را میموارد مشخص می
 

 گیری. مالحظات بحث و نتیجه72-7
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.هد بود که قابلخوا نحویبا توجه به فرهنگ و زبان مخاطب به

 

                                                           

1.  Finfgeld 
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 . نمونه مقاالت علمی در روش فراترکیب72-3

 دهد. هایی از مقاالت علمی با روش پژوهش فراترکیب را نشان مینمونه 3-92جدول 
 های علمی روش پژوهش فراترکیبمقاله . نمونه9-72جدول 

 مقاله  ردیف
 فراترکیب مطالعه یک: انسانی منابع امتیازی کارت در معماری تعریف ر اساسب سازمانی یریپذجامعه معماری مدل طراحی 7

https://jomc.ut.ac.ir/article_80470.html  

 (فراترکیب مطالعه یک) عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه آموزشی یهاگروه مدیران یاحرفه توسعه یهامؤلفه شناسایی 2
http://rmt.iranjournals.ir/article_37730.html  

فراترکیب مطالعه یک: زناشویی زندگی کیفیت هایمؤلفه 9  

https://fcp.uok.ac.ir/article_61648.html  
(فراترکیب مطالعه) گرایانهتحول رویکرد با انسانی منابع توسعه مدل ارائه 4  

http://istd.saminatech.ir/Article/13990510238650  
فراترکیب روش از استفاده با کنندگانمصرف سبز خرید رفتار بر مؤثر عوامل استخراج و شناسایی 5  

https://cbs.uok.ac.ir/article_61674_7722.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://jomc.ut.ac.ir/article_80470.html
http://rmt.iranjournals.ir/article_37730.html
https://fcp.uok.ac.ir/article_61648.html
http://istd.saminatech.ir/Article/13990510238650
https://cbs.uok.ac.ir/article_61674_7722.html
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 هدف کلی: آشنایی با فرایند اجرای انواع پژوهش ترکیبی  

 اهداف یادگیری
    آشنایی با مفهوم و انواع پژوهش ترکیبی 
 گیری در پژوهش ترکیبیآشنایی با مالحظات نمونه 

 ده در پژوهش ترکیبیآوری داآشنایی با مالحظات جمع 

 ها در پژوهش ترکیبی    آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه

است. در این فصل به معرفی انواع مسیرهای اجرا در روش شده پژوهش ترکیبی از مسیرهای اجرای متفاوتی تشکیل
 پژوهش ترکیبی پرداخته خواهد شد. 

 
 . مفهوم روش پژوهش ترکیبی77-0

 آوریعجم حالت این در دارد. تأکید مطالعه یک در کیفی و کمّی هایداده آوریجمع هایروش ترکیب بر ترکیبی روش 
 و کمّی» هایداده آوریجمع ،زمانهم ترکیبی طرح در باشد. «متوالی یا انزمهم» 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 حیطرا 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، هایطرح 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 ردهایرویک 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  . ف77-2

 وجود دارد.  7-99برای اجرای پژوهش ترکیبی فرایندی به شرح جدول 
 . فرایند اجرای پژوهش ترکیبی0-77جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 ع پژوهش ترکیبیبیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش و مشخص کردن نو طراحی پژوهش 7
 گیری بر اساس نوع پژوهش ترکیبی منتخب نمونه 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 پیشنهادز تحلیل یافتهبندی اجمع گیریبحث و نتیجه 5

دارد.  شده بستگیطور کامل به نوع پژوهش ترکیبی انتخابانتخاب هر یک از مراحل اجرای پژوهش ترکیبی به      
برای  خوبی بشناسد و شرایط الزمبنابراین پژوهشگر در صورت استفاده از روش پژوهش ترکیبی باید انواع آن را به

 خوبی درک کند. ها را بهاز آناستفاده از هر یک 
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 ترکیبی پژوهش روشها یا مسیر اجرا در . انواع طرح77-7

  (.2119 ،7کرسول) است شده معرفی 2-99 جدول در ترکیبی پژوهش در بندیاولویت و ترکیب هایشاخص ترینمهم
   ترکیبی پژوهش در بندیاولویت و ترکیب هایشاخص ترینمهم .2-77 جدول

 توضیح هاصشاخ ردیف
 زمانهم انجام .7 بندیزمان 7

  کمّی با شروع ب( کیفی، با شروع الف( شامل: ترتیبی انجام .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 دنبالهب پژوهشگر اگر
 گیریاندازه زاراب ابتدا باشد، کمّی متغیرهای مشاهده هدف کهدرصورتی شود. آشکار بیشتری تفصیل با پدیده مختلف

 د.ش خواهد آوریجمع کمّی هایداده شده،ساخته ابزار زا 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 9-99 جدول شرح به اصلی دسته سه به توانمی را هاداده ترکیب نحوه هایروش انواع کرد.
  هاداده ترکیب هایروش انواع .7-77 جدول

 توضیح انواع 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. 7-99توان از شکل های ترکیبی میبرای درک بیشتر انواع روش     
 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Creswell  
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 هاهای ترکیب داده. انواع روش0-77شکل 
 زمانمه تبیینی متوالی، اکتشافی متوالی، همسوسازی»ها چهار نوع طرح های ممکن ترکیب دادهبرمبنای انواع روش     

 اجرا خواهد بود.  قابل 4-99در روش ترکیبی به شرح جدول  7«زمانهمو جاسازی 
  ترکیبی پژوهش هایطرح انواع .0-77 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 هایداده تحلیل و آوریجمع ابتدا با ایدومرحله توالیم اکتشافی 2
  کیفی و کمّی هایداده زمانهم تحلیل و آوریجمع با ایمرحله یک زمانهم همسوسازی 9
 دیگری( درون در روش ک)ی کیفی و کمّی هایداده زمانهم تحلیل و آوریجمع با ایمرحله یک زمانهم جاسازی 4

 
 . طرح تبیینی متوالی77-0

 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 2-99 شکل در شود.می استفاده کیفی تحلیل و آوریجمع از کمّی

 
 . فرایند طرح تبیینی متوالی 2-77شکل 

 
 
 

                                                           
1. Sequential explanatory, Sequential exploratory, Concurrent triangulation and Concurrent embedded  

جمع آوری

داده های کمی

تحلیل 

داده های کمی

جمع آوری 

داده های کیفی

تحلیل 

داده های کیفی 

 ادغام کمی نتایج کیفی

 کمی کیفی نتایج

 کیفی             نتایج

 اتصال

 کمی ایالنه
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س
 . طرح اکتشافی متوالی 77-1

 تحلیل و آوریجمع دوم، مرحله در و کیفی هایداده تحلیل و آوریجمع اول، مرحله در که است ایدومرحله طرحی
 طرح 9-99 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 .7-77 شکل

 

 )موازی( زمانهم همسوسازی طرح .77-6
 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 4-99 شکل دهد.می
 

 
 
 

 زمانهمهمسوسازی . طرح 0-77شکل 
 

 زمانهم جاسازی یا ایالنه طرح .77-7
 دیگری و غالب هاروش از یکیآن در است. کیفی و کمّی هایداده زمانهم آوریجمع شامل و ایمرحله یک طرحی

 ختلفم یهاگروه 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 5-99 شکل شود.می استفاده هم هاداده دیگر نوع از مصاحبه
 
 
 
 
 

 زمانهمای . طرح جاسازی یا النه1-77شکل 
 

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(

 کمی(فی )تفسیر بر اساس کی

 کیفی

 کمی
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 ترکیبی پژوهش هاییژگی.  و77-3

 ایموعهمج یا منفرد مطالعه یک در کیفی و کمّی هایداده تفسیر و تحلیل آوری،جمع شامل ترکیبی پژوهش هایروش
  است. شدهمعرفی 5-99 جدول در ترکیبی پژوهش کاربرد موارد از است. بنیانی ایپدیده بررسی دنبال به مطالعات از

 پژوهشی شرو کاربرد موارد .1-77 جدول
 موارد ردیف

 ها دارد.آوری دادههای جمعهای اکتشافی برای توسعه روشموضوعی جدید که نیاز به پژوهش 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
 برداریروشی برای افزایش کاربرد مطالعه، مشارکت و نمونه 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 6-99 جدول در کند. پیدا انعکاس مطالعه طرح و افاهد در باید مطالعه منطق 
  است. شدهداده پیوند مطالعه بنیادی محتوی به ترکیبی پژوهش روش اهداف توصیف برای

  ترکیبی پژوهش از استفاده برای اهداف انواع .6-77 جدول
 توضیح انواع ردیف

  درک و تفسیر ارتقا، منظوربه مشابه ایپدیده گیریاندازه برای تمتفاو 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 متفاوت هایجنبه بررسی برای مختلف هایروش ازآغ 4
  مطالعه حوزه گسترش برای متفاوت هایپدیده بررسی گسترش 5

 
 ترکیبی پژوهش روش در گیرینمونه مالحظات .77-9 

  کرد. مرور 1-99 جدول در توانمی را ترکیبی هایپژوهش در گیرینمونه راهبردهای انواع   

  ترکیبی پژوهش در گیرینمونه مالحظات انواع .7-77 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 (زمانهم) موازی نمونه 2
 اضافی مطالعه در مشارکت نمونه کل از ایمجموعهزیر ایالنه نمونه 9
  مختلف سطوح از نمونه چند یا دو سطحی چند نمونه 4
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 ترکیبی پژوهش در هایافته تحلیلمالحظات  . 77-01

  .دارد وجود 8-99 جدول شرح به تحلیلی الگوهای ترکیبی روش در و است مهم هاتحلیل ادغام چگونگی 
  ترکیبی پژوهش در تحلیل وهایالگ انواع .3-77 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 گیریاندازه 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 یوهشپژ 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 ترکیبی77-00
این  توانند یکی ازاستفاده کنند، باید دقت کنند که تنها می خواهند از روش پژوهش ترکیبیپژوهشگرانی که می

تر پذیر و سادهها در یک چارچوب منطقی، کنترلشود که پروژه آنکارگیرند. این امر موجب میهای پژوهشی را بهطرح
ع پژوهش، موضو»های آمیخته را برگزیند، باید ارزیابی خواهد یکی از طرحاجرا شود. هر پژوهشگر زمانی که می

سؤاالت کلیدی برای انتخاب بهترین  3-99را موردتوجه قرار دهد. در جدول « تخصص فردی و منابع در دسترس
 شده است.طرح پژوهش ترکیبی معرفی

 منظور انتخاب بهترین طرح پژوهش ترکیبیگیری به. سؤاالت کلیدی برای تصمیم9-77جدول 
 تراسخ جزئیپ پاسخ مقدماتی گیریسؤال برای تصمیم ردیف

  زمانهم .7 ها؟آوری دادهانتخاب زمان جمع 7
 کیفی در ابتدا .7 ترتیبی .2

 کمّی در ابتدا .2
  وزن یکسان .7 ها؟ انتخاب اولویت و وزن داده 2

 های کیفیتأکید بر روش .7 وزن متفاوت .2
 های کمّی تأکید بر روش .2

 اساس داده کمّی  ساخت بر .7 هاارتباط داده .7 ها؟انتخاب نحوه ترکیب داده 9
 های کیفیهای کمّی به سمت دادههدایت داده .2

 های کمّی در یک طرح کیفی جاسازی داده .7 ها جاسازی داده .2
 های کیفی در یک طرح کّمی جاسازی داده .2

 جاسازی نتایج در طی فرآیند تحلیل  .7 هاادغام داده .9
 ادغام نتایج در طی فرایند توصیفی  .2
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های کیفی طور کیفی تحلیل شوند و یا انتقال دادهتوانند بههای توصیفی که میهای کمّی به درون دادهقال دادهانت      
شوند. پژوهشگر باید در ابتدای پژوهش، دلیل خود را مبنی بر صورت آماری ارائه میهای کمّی که بهبه درون داده

یزی دنبال چه چد که از طرح روش ترکیبی موردنظر بهاستفاده از روش پژوهش ترکیبی روشن کند و مشخص نمای
 است. 

 
 . نمونه مقاالت علمی در روش ترکیبی77-02

 دهد. هایی از مقاالت علمی با روش پژوهش ترکیبی را نشان مینمونه 71-99جدول 
 های علمی روش پژوهش ترکیبیمقاله . نمونه01-77جدول 

 مقاله  ردیف
 اکتشافی ترکیبی روش: ایران در دولتی یهاسازمان از انشهروند انتظارات واکاوی 7

http://obs.sinaweb.net/article_31571.html  
 اکتشافی آمیخته رویکرد با دانشگاهی آموختگاندانش پذیری اشتغال یهامؤلفه تعیین 2

 https://cstp.khu.ac.ir/browse.php?a_id=2877&sid=1&slc_lang=en&ftxt=1 

آمیخته رویکرد با ساختمان صنعت در استراتژیک کارآفرینانه بازاریابی مدل طراحی 9  

https://jed.ut.ac.ir/article_71592_9462.html  

اول متوسطه مقطع آموزاندانش اساسی شناختیروان نیازهای ارتقای در معلمان موانع بررسی 4  

http://researchbt.cfu.ac.ir/article_795.html  
5 Towards a ‘patient-centred’ operationalisation of the new dynamic concept of health: a mixed methods 

study 
https://bmjopen.bmj.com/content/6/1/e010091?cpetoc=&utm_source=trendmd&utm   
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روش   
 34 مطالعات استراتژیک

 هدف کلی: آشنایی با فرایند اجرای پژوهش در مطالعات استراتژیک 

 اهداف یادگیری
 استراتژیک   آشنایی با مفهوم مطالعات 
 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 
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 مقدمه

ریزی استراتژیک است. در این نوع مطالعات های مدیریت، از نوع برنامهویژه در رشتههای پژوهش بهیکی از انواع روش
ژوهش ی روش پشود. در این فصل به معرفهای استراتژیک اقدام میبرای برنامه« طراحی، اجرا و ارزیابی»با سه رویکرد 

 شود. با تأکید بر مطالعات استراتژیک پرداخته می
 

 ریزی استراتژیک . مبانی مفهوم برنامه70-0
له  ریزی یک سلسبرای یک برنامه باید با شناخت وضع موجود، راه رسیدن به وضع مطلوب را ترسیم کرد. برنامه

 رزمانیددستیابی به یکسری اهداف معین و مشخص  منظورمند و مرتبط با یکدیگر است که بهعملیات منظم، سامان
برای  «استراتژیک یا راهبردی برنامه»شود. ریزی به دو بعد راهبردی و عملیاتی تقسیم میشود. برنامهمعین انجام می

« تیعملیا 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 )اجرایی ن تاکتیکی( بر جزئیات چگونگی اجرای برنامه

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 قشود یا برای اصالح برنامهن و اینکه برنامه برای نخستین بار نوشته میبا توجه به شرایط سازما     
ین شود. برای تدوسازی راهبردها و یا ارزیابی برنامه موجود از الگوهای مطالعاتی مختلفی بهره گرفته میبه پیاده

 خواهد بود.     7-94در شکل کلی خروجی مطالعات شامل مواردی به شرح جدول های راهبردی برنامه
 . انواع خروجی مطالعات تدوین برنامه استراتژیک یا راهبردی 0-70جدول 

تعهدی برای انجام یک مجموعه اقدام مشخص و « محدودیت منابع»و « محیط رقابتی»استراتژی برآمده از دو اصل      
فند، ربرنامه، ت»رود و در رویکردی جامع و با عنوان پنج پی شامل کار میهای مختلف بهگونهواژه استراتژی بهاست. 

   (. 7938وند چگینی، شود )نظامیمعرفی می 2-94به 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 مقایسه وضع موجود با مطلوب و در ادامه تعیین اهداف و اولویت آن 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 هارزشا 1
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س
 گانه مفهوم استراتژی  . ابعاد پنج2-70جدول 

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« شیوه تخصیص منابع»، «اجرا یا حذف از اجراهای قابلفعالیت تعیین نوع»
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»ی دارد. مشکل و به هدایت مدیر و ارتباط کارکنان و انگیزش آنان بستگ
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،»ها بر اساس ترین آنشوند که سه مورد از رایجدی میبنهای مختلفی گروهها در قالباستراتژی     
 (.7938 ،وند چگینیهستند )نظامی 9-94به شرح جدول « گیریمفروضات اساسی و نحوه شکل

 ها  بندی استراتژی. انواع گروه7-70جدول  

 داشته باشد.  4-94تواند انواع متفاوتی به شرح جدول ها با توجه به سطوح سازمانی میاستراتژی     
 
 

 توضیح انواع ردیف
 استراتژی به معنای همان برنامه و مجموعه اقداماتی برای رسیدن به هدفی خاص به شکل آگاهانه برنامه 7
 نوری برای مقابله یا مواجهه با رقبا ما ترفند 2
 الگویی برای پیگیری اقدامات در خالل آن یا ایجاد رفتار هماهنگ در طول زمان  الگو 9
 تعیین موقعیت سازمان در محیط یا بازار خاص برای محصول خاص با تأکید بر عوامل خارجی   موضع 4
 های اساسی گیریوان چراغ راهنمایی برای تصمیمعنتأکید بر عوامل داخلی سازمان و به انداز چشم 5

 انواع بر اساس ردیف
سطح  7

 سازمان 
 گیری کل سازمان(ص بهینه منابع )جهتالف( کل سازمان: هدایت کل مجموعه و تخصی

 های سازمان برای هر بخشوکار: در راستای اهداف و استراتژیب( بخش یا کسب
 های باالتر برای هر واحد سازمانی یا مدیریت مالی ای: بر اساس اهداف و استراتژیج( وظیفه

مفروضات  2
 اساسی 

 گویند.  هم می« SO»و « نگرتهاجمی یا آینده»که به آن « شسازمان و محیط»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»ن ج( حمایت بیرونی: شرایط مناسب سازمانی و نامناسب محیطی که به آ

 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 محیطگرا: همراه با پیشالف( تحلیل

 های کوتاه و در پاسخ به تغییرات شدید محیط گرا: یا خودظهور یا اقتضایی و اغلب در زمانب( تجربه
 بینی گرا: در شرایط وجود زمان کافی و وجود ثبات در محیط و وجود ظرفیت پیشج( مشارکت

 گویی به محیط د( نهادگرا: توسط همه واحدهای سازمانی و بدون هماهنگی دستوری و برای پاسخ
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 ها با توجه به سطوح سازمانی  . انواع استراتژی0-70جدول 

 چگونگی خلق یک استراتژی متأثر از انواع الگوها و شرایط خاص هر سازمان است.      
 

     استراتژی . رویکردهای خلق70-2
عنوان یک مسیر اجرای پژوهشی به درک دقیق و کاملی از انواع رویکردهای خلق استراتژی به شرح خلق استراتژی به

 نیاز دارد.  7-94شکل 
 عامل خلق استراتژی رویکرد خلق استراتژی مبنای فلسفی خلق استراتژی

 
 
 
 
 
 
 
 

 (0793وند چگینی، لق استراتژی )نظامیبندی رویکردهای خ. گروه0-70شکل 
ه در ماتریسی ب« عامل خلق استراتژی»و « مبنای فلسفی خلق استراتژی»توان در دو محور این رویکردها را می     

 نمایش داد.  2-94شرح شکل 
 
 

 انواع انواع ردیف
سطح کل  7

 سازمان
هت، تغییر یا سود(، کاهش )تغییر جللی(، ثبات )توقف، عدمالمالف( 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»رقابتی:  الف( وکارکسب 2
 « جنگ چریکی»و « محاصره»، «شبیخون»، «مانور ایذائی»، «حمله از مقابل»ب( تهاجمی: 

 « کاهش انگیزه حمله»، «مثل رقیببهافزایش احتمال مقابله»، «ایجاد موانع ساختاری»ج( تدافعی: 
 های استراتژیکفد( مشارکتی: ائتال

های غیرکارکردی: ساختار سازمانی )ارگانیکی، مکانیکی(، منابع انسانی )پیمانکارانه، متعهدانه، ثانویه، پدرانه(، الف( حوزه ایوظیفه 9
 یک(پذیر، مشارکتی، مأموریتی و بوروکراتسازمانی )انعطافپوشی(، فرهنگفناوری )توسعه، بهبود انتخابی، فروش، چشم

ر(، پذیپذیر، متعادل و ریسکهای کارکردی: بازاریابی )بازار در حال رشد، بلوغ، افول و تولد(، مالی )ریسکحوزه ب(
 گرا و سنتی(گر، تکنیکگر، تبیینعمومی )تحلیلروابط

-رویکردهای تحلیل

 گراییگرایی یا عقل

 ودرویکردهای مبتنی بر مفروضات محد

رویکردهای مبتنی بر 
 فرهنگ فردگرایی

رویکردهای مبتنی بر 
 گراییفرهنگ جمع

 گراییرویکردهای تجربه
 گرایییا واقع

 رویکردهای مبتنی بر مفروضات گسترده

 رویکردهای مبتنی بر عامل رهبر

 رویکردهای مبتنی بر عامل سازمان
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س
 گراییتجربه                                مبنای 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 استراتژی2-70شکل 
 

      گرا در خلق استراتژی. رویکردهای تحلیل70-2-0
ر شده هستند. این رویکرد بگرا یا همان رویکردهای رسمی، مبتنی بر مفروضات اثبات و تحلیلرویکردهای تحلیل

شده برای خلق استراتژی، عوامل داخل است. مفروضات یا دالیل اثبات« محدود یا گسترده» اساس دو دسته مفروضات
هستند. برای نمونه در برخی از رویکردها دو « سازمان و محیط»یا خارج از سازمان و محدود به یک یا دو متغیر از 

ل شود تا بتوان موقعیت محصوه میعنوان متغیر محیطی در نظر گرفتبه« نرخ رشد بازار»و « سهم نسبی بازار»بعد 
ین ترشود که برخی از مهمگفته می« یابیموقعیت»ای خاص مشخص کرد. به این نوع رویکردها سازمان را در ناحیه

 شده است. معرفی 5-94ها در جدول آن
 «  یابیموقعیت». انواع رویکردهای خلق استراتژی با مفروضات محدود و تأکید بر 1-70جدول     

گرای مبتنی بر مفروضات گسترده، برخالف رویکرد با مفروضات محدود، تمام متغیرهای داخلی در رویکرد تحلیل      
این  ترین روش درشدهشوند. نخستین و شناختهتفاده میو خارجی سازمان و با رویکردی جامع در خلق استراتژی اس

های این رویکرد مبتنی بر تحلیل همه ها و مدلبرای خلق استراتژی است. روش SWOT رویکرد همان ماتریس

 توضیح انواع ردیف
، «هاارهست»، «عالمت سؤال»و ایجاد چهار موقعیت « سهم بازار»و « رشد بازار»بر اساس ماتریسی با دو متغیر  ای بوستونگروه مشاوره 7

 « هار هایسگ»و « گاوهای شیرده»
 و ایجاد چهار موقعیت« ابت یا محدوده بازارقلمرو رق»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 « توان مالی»اس ماتریسی با محورهای دو بعد داخلی شامل بر اس

 و« رقابتی»، «کارانهمحافظه»، «تهاجمی»و ایجادکننده چهار موقعیت « قدرت صنعتی»و « ثبات محیط»
 « تدافعی»

فضای استراتژی مایلز و  5
 اسنو

عیت و ایجادکننده چهار موق« جستجوگری»و « وریبهره»متغیر  بر اساس ماتریسی با محورهای مبتنی بر دو
 « گرواکنش»و « جستجوگر»، «مدافع»، «تحلیلگر»
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شده معرفی 6-94ریزی با این رویکرد در جدول های برنامهترین مدلمتغیرهای داخلی و خارجی است و برخی از مهم
 است. 

 . انواع رویکردهای خلق استراتژی با مفروضات گسترده   6-70جدول     

بینی پیش بر توانایی« محدود و گسترده»گرایی با هر دو نوع مفروضات بیشتر نقدهای مربوط به رویکردهای تحلیل     
ید آسازمانی اغلب درست از آب در نمیبینی 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
. جه قرار گیردموردتو« 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 ریزی روی تفاوتدر 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 هگیرد. رویکرد دیگر یا سناریونویسی بر داستانبهره می 2«محوریدانش»و « راتژیکاست 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« ه مطلوبترسیم آیند»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؟»و خوب به سؤال 

ریزی برنامه ریزی استراتژیک برایریزی مبتنی بر سناریو یک ابزار برنامهتوانایی مدیریت خطرپذیری خواهد بود. برنامه
ی آینده نگری زمینه طراحریزی سنتی، گذشته با جزئیمدت تا بلندمدت تحت شرایط عدم اطمینان است. در برنامهانمی

 ساز حال موردنظر است.   نگری، آینده زمینهاست اما در رویکرد سناریونویسی با کلی
   
 
 

                                                           
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 
شناسایی موقعیت سازمان بر اساس ارتباط دو محور عوامل داخلی و خارجی و ایجاد چهار موقعیت 

برای انتخاب  SWOTهای ماتریس مندی از استراتژیبهره« تدافعی»و « رقابتی»، «کارانهمحافظه»، «تهاجمی»
 استراتژی مناسب و اجرای آن  

، «تولد»میزان تقاضا نسبت به محصول در طول زمان با تأکید بر لزوم شناسایی آن در چهار موقعیت اصلی  عمر منحنی چرخه 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.   در هر محور، تعداد نه موقعیت برای انتخاب استراتژی ایجاد می« متوسط و زیاد
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س
      گرا در خلق استراتژی. رویکردهای تجربه70-2-2

ها پذیری برای آنهای عینی و کنترلتوان ویژگیکند و نمیاز یک مدل یا روش علمی پیروی نمی این رویکردها الزاماً
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 دریافتو نمیها ذهنی است گیری استراتژیشود. شکلها میمنتج به شناسایی استراتژی
انی قادر های استراتژیست است. او در هرزمطور چشمگیری مبتنی بر تجارب و قابلیتکنترل کرد. شناخت استراتژی به

ا هدهد. در این رویکردها نیز جواب میبه ارائه استراتژی خواهد بود و در مواردی این نوع استراتژی برای سایر سازمان
استراتژی از هم جدا نیست و در بسیاری از مواقع منظور از استراتژی همان اقدام برآمده « 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
توان مراحلی را مشخص کرد؛ هد بود. برای این نوع رویکرد نمیمراتب باالتر از رویکردهای رسمی و تحلیلی خوابه

 شده است. برای آن معرفی 1-94به شرح جدول « محوریسازمان»و « رهبر محوری»حال دو رویکرد اصلی بااین
 گرایانه در خلق استراتژی   . انواع رویکردهای تجربه7-70جدول     

معروف است. عامل تیم « رویکرد تیم استراتژیک»ه به در رویکرد سازمان محور یکی از رویکردهای موردتوج     
ها موردتوجه ویژه قرار دارد. اعضای تیم دارای ها برای اجرای برخی از مأموریتنهاد ساختاری در سازمانعنوان یکبه

ی از ردرویک« 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 سازمانی دارای تیمخلق 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
قش مدیر شود و نی از همفکری مدیر و اعضای تیم منسجم شناسایی میپردازند. استراتژموردنظر 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. 70-7

برنامه استراتژیک باشد. در هر سه « طراحی، اجرا و ارزیابی»توان در سه زمینه ها میشاره شد، پژوهشطور که اهمان
 را موردتوجه قرار داد.   8-94زمینه و در گام نخست باید فرایند اجرای روش پژوهش به شرح جدول 

 
 

 توضیح انواع ردیف
 (  )لزوم توجه به نادر بودن این افراد« تجربه، توانایی، الهامات و قدرت»ک فرد یا رهبر و ناشی از متکی بر ی رهبر محور 7
 دهی درست برای مدیریت تهدید بدون دخالت رهبر  و ناشی از یادگیری و سازمان متکی بر سازمان هوشمند سازمان محور 2
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 . مراحل اجرای پژوهش در مطالعه استراتژیک3-70جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 بیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش و مشخص کردن الگوی مطالعه استراتژیک احی پژوهشطر 7
 گیری با توجه به الگوی منتخب برای مطالعه استراتژیکنمونه گیرینمونه 2
 های کمّی، کیفی یا ترکیبی بر اساس الگوی مطالعه استراتژیکآوری دادهجمع هاآوری دادهجمع 9
 شده کمّی، کیفی یا ترکیبیآوریهای 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     
ا ههای جدید اثرگذار در سازمانامر متأثر از تغییرات محیطی و ظهور پدیده های خاصی دارد. ایناستراتژی پیچیدگی

ها و تغییرات مناسب در زمان مناسب را برجسته پذیری در برنامهدر فواصل کوتاه است که ضرورت وجود انعطاف
لعه ازجمله مواردی های موردمطا(. حتی برای شروع مطالعه، تنوع زیادی از سازمان7938وند چگینی، کند )نظامیمی

 بدیهی است که هر یک از این شرایط به طراحی پژوهش خاص خود نیاز دارد.وجود دارد.  3-94به شرح جدول 
 ها برای تدوین برنامه استراتژیک . انواع شرایط سازمان9-70جدول 

بنابراین پژوهشگر باید قبل از هر اقدامی وضعیت و شرایط سازمان از ابعاد مورداشاره را مشخص و سپس الگوی      
حیط داخلی تحلیل م»پیشنهادی و منطق استفاده از آن را معرفی کند. در اغلب الگوها تأکید بر آن است که پژوهشگر با 

 «های مناسب برای رسیدن به اهدافاستراتژی»شناسایی اهداف اقدام کند و بر اساس آن  نسبت به« 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 اداممورداستفاده قرار میگرایانه عنوان یک مسیر اجرای پژوهشی تحلیلرویکردهای خلق استراتژی به
شود.  نکته مهم، تالش پژوهشگران در استفاده از ابزارهای ریزی استراتژیک با این الگو معرفی میکامل یک برنامه

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 میوتحلیل دادهآوری داده و الگوهای تجزیههای ابزارهای جمعییو پایا

ها بر محور ترکیبی یا های کیفی و اغلب آنآوری دادههای کمّی، برخی بر محور جمعآوری دادهالگوها بر محور جمع
یک از انتقادهای وارد بر الگوهای مطالعاتی استراتژیک، و ضعف شوند. در برخی منابع اجرا می« های کمّی و کیفیداده»

 توضیح انواع ردیف
 راهبردی ندارد.  وضعیت مأموریت سازمان مشخص است اما اهداف و برنامه دارای مأموریت 7
 وضعیت مأموریت و اهداف سازمان مشخص است اما برنامه راهبردی ندارد.  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
 ولتی، خصوصی و عمومی د وابستگی منابع 5
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س
: 7938وند چگینی، شده است )نظامیازحد بر رویکردهای کمّی معرفیها، تأکید بیشهای برآمده از پژوهشاستراتژی

21 .) 

 عنوان یک پژوهش  ریزی استراتژیک به. فرایند الگوی جامع برنامه70-0
یافته و منظم برای تصمیمات مبنایی و اجرای اقدامات زیربنایی تژیک یا راهبردی کوششی سازمانریزی استرابرنامه     

ها در چارچوب قانون نشان است که ماهیت فعالیت یک سازمان را در موقعیت محیطی و در ارتباط با دیگر سازمان
راتژیک و اجزای آن را در سه مرحله استریزی یک نمونه الگوی جامع برنامه 9-94(. در شکل 7982دهد )جوادین می

 دهد. نشان می« تدوین، اجرا و ارزیابی»
 بازخور

 
 
 
 
 
 
 
 

 ها/ ارزیابی استراتژی-----------اجرای استراتژی ----------/-----------------------------تدوین استراتژی  -----
 ی استراتژیک دیویدریز. الگوی جامع برنامه7-70شکل 

تواند بر خروجی هر مرحله اثرگذار باشد. می وجود دارد که« یک نظام بازخور»در این الگو در تمام طول فرایند      
شود که پژوهشگر برای شروع مطالعه با تشکیل گروه خبرگان به تعیین مأموریت در مطالعات صورت گرفته دیده می

پردازد. در این در ارتباط با سازمان می« ها و تهدیدهافرصت»و « اط قوت و ضعفنق»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

ط خبرگان به بازنگری روی ها حاصل از این بخش ضمن بازنگری راهبردها توسراهبردها، در ادامه و بر اساس یافته
 شود. های محوری برای اجرای مؤثر راهبردها پرداخته میها و ارزشمشیاهداف و در ادامه تدوین خط

 
 شناسی پژوهشی . مالحظات روش70-0-0

شود. در اغلب آوری میهای کیفی و کمّی )رویکرد ترکیبی( جمعدر اغلب مطالعات تدوین راهبردها از دو نوع داده
مّی بر اساس های کهای کیفی و سپس دادهاست، یعنی ابتدا داده« آمیخته اکتشافی متوالی»ارد رویکرد ترکیبی از نوع مو

های مصاحبه فردی و های کیفی اغلب از روشآوری دادهشوند. برای جمعآوری میآن و در یک روند طولی جمع

 ها استراتژی اهداف بلندمدت تعیین مأموریت
اهداف ساالنه و 

 هاسیاست
 ارزیابی عملکرد تخصیص منابع

 بررسی عوامل داخلی

 بررسی عوامل خارجی
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فرایند اجرای  4-94شود. در شکل پیمایش استفاده می های کمّی اغلب از روشگروهی )گروه متمرکز( و برای داده
 شده است.مطالعات استراتژیک برای تدوین برنامه استراتژیک به شکلی کلی ترسیم

 
 . فرآیند اجرای پژوهش0-70شکل 

 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 وجودم

شود. می وتحلیلتجزیه خارجی سازمان و داخلی موقعیت ارزیابی ماتریس از استفاده با تجمیع و راستاهم راهبردهای
ترسیم  مربوط سازمان راهبردهای موقعیت  (SPACE)یراهبرد 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.می

 شوند. می بندیاولویت مطلوب سمت وضعیت به حرکت منظوربه شدهاستخراج راهبردهای است، باالتر مطلوبیت
 

 گیریحظات نمونه. مال70-0-2
شود. هدفمندی گیری غیرتصادفی و هدفمند استفاده میهای نمونههای کیفی اغلب از روشآوری دادهبرای جمع

که انتخاب بر اساس میزان خبرگی و آشنایی افراد با سازمان و ابعاد مختلف آن است. در شرایط مصاحبه فردی درصورتی
مطالعه دشوار بود، از روش گلوله برفی استفاده خواهد شد. در مصاحبه امکان تشخیص خبرگی افراد در حوزه مورد

 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 

 SWOTتحلیل انداز و برگزاری جلسه شورای راهبردی برای تدوین مأموریت، چشم
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س
رایط یابد. در شادامه می ای دال بر نبود نظری تازهفردی کفایت نمونه اغلب تا سطح اشباع نظری و رسیدن به نقطه

و توسط دبیر  نفر از افراد حائز شرایط در یک محیط جمع شده 72تا  6مصاحبه گروهی یا روش گروه متمرکز بین 
آوری نظران جمعها در تعامل با نظرات صاحبشورا یا خود پژوهشگر، سؤاالت کلیدی در جلسه مطرح و پاسخ

 وبرگشتشده است که طی آن نظرات با چندین مرحله رفتهم از روش دلفی استفاده هاپژوهششود. در برخی می
رات با که نظتواند بیشتر و درصورتیها میعداد نمونهرسد. در روش دلفی تبندی نهایی مینزد متخصصین به جمع

 نمونه خبره نیاز است.  91آوری شوند، به حداقل های کمّی جمعرویکرد داده
 شود. اینای ساخته میهای حاصل از مرحله کیفی، پرسشنامههای کمّی نیز بر اساس یافتهآوری دادهبرای جمع     

-گسترده گیرد و در صورت تأیید نهایی، در سطحیابی قرار میورد اعتباریابی و پایاییگفته مهای 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

 
 ای غیر از استراتژی ه. روندهای تدوین بخش70-0-7

های محوری و ها، ارزشمشیانداز، اهداف، خطبیانیه مأموریت، چشم»های کلیدی همچون روندهای تدوین بخش
ها اغلب با روش کیفی و از طریق مصاحبه گروهی با جمع خبرگان منتخب این بخش« های کلیدی عملکردحوزه

عیین اهداف و تدوین سایر موارد برای رسیدن به آن اهداف به گیرد. باید توجه داشت که بهترین حالت تصورت می
 بهترین شکل ممکن است.  

های گوناگون باید مأموریت سازمان پیش از تدوین و اجرای استراتژی. فرآیند تعیین مأموریت سازمان: 70-0-7-0

 ده است. شمعرفی 71-94های تعیین بیانیه مأموریت سازمان در جدول روشن باشد. برخی از روش
 های تعیین بیانیه مأموریت. برخی روش01-70جدول 

 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
 های تخصصی و پیمانکاران مجرب در این زمینهاستفاده 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 « فهمکوتاه، روان، واضح و قابل»صورت به 77-94ؤاالتی به شرح جدول بیانیه مأموریت، پاسخ به س

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 مأموریت00-01جدول 
 سؤاالت ردیف

 دهد یا ارائه خواهد کرد؟این سازمان چه کاالها یا خدماتی را ارائه می 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؟ خود از چه نوع فناوری و با چه سطح پیشرفتگی بهره می هایاین 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
 ؟ شودد و سودآوری توجه میدر این سازمان تا چه اندازه به بقا، رش 3

   
انداز نمایانگر آرزو و آرمان سازمان و تصویری از آینده است که در صورت چشمانداز: . تدوین چشم70-0-7-2

انداز دو موضوع محتوایی یعنی اطالعات تحقق اهداف و مقاصد سازمانی قابل وصول خواهد بود. در تدوین چشم
انداز مؤثر باید فعلی اثرگذار بر عملکرد سازمان بسیار مهم هستند. یک چشم هایداخل و خارج سازمان، و ارزش

 باشد.  72-94هایی به شرح جدول دارای ویژگی
 انداز مناسبهای یک چشم. ویژگی02-70جدول 

 هاویژگی ردیف
 آرمانی بودن 7
 روشن، چالشی و پیشرو بودن 2
 و جامعه فهم و دارای انعطاف برای اعضای سازمان قابل 9
 کننده و دارای روح هدایت برای اعضای سازمان ترغیب 4

دهی رفتار کارکنان،  درست تدوین شوند باعث ایجاد چارچوب کاری، جهتاگر اهداف . اهداف سازمان: 70-0-7-7

کلی »یا « خردکالن و »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
 باشد. باید اهداف سازمان به نحوی« انداز و دارای محدوده زمانیبا چشم دستیابی، مرتبط بودنگیری، قابلاندازهقابل

تدوین شود که برای نمونه در دوره زمانی چندساله )کلی( و ساالنه )عملیاتی( مشخص باشند. اهداف عملیاتی باید در 
اید به تدوین اهداف بانداز باشد. در مسیر دستیابی اهداف کلی و دستیابی به اهداف کلی باید در مسیر حصول چشم

 انداز در چارچوب بیانیه مأموریت توجه داشت.     این ارتباط از اهداف عملیاتی تا اهداف کلی و چشم
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ها های محوری سازمان شامل اعتقادات بنیادی یا حقایقی است که سازمان آنارزشهای محوری: . ارزش70-0-7-0

ها، بهترین نشانگرهای فلسفه وجودی سازمان و . ارزشها حساس استشمارد یا نسبت به آنرا گرامی می
اغلب دارای « اصول راهنمای سازمان»های محوری یا های مهم برای سازمان است. بیانیه ارزشکننده ویژگیمشخص
 است.  79-94هایی به شرح جدول ویژگی

 های محوری مناسبهای ارزش. ویژگی07-70جدول  

 هاویژگی ردیف
 وه رفتار مناسب با مردم و جمعیت تحت پوشش سازمانتأکید بر نح 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

بر معیارهایی برای  KPI ی عملکرد یاهای کلیدشاخصهای کلیدی عملکرد )نتیجه(: . شاخص70-0-7-1

های کیفیت، کمیت و زمان ها ارتباط دارند و مؤلفهها با استراتژیبازخوردها در مورد عملکرد تأکید دارد. این شاخص
ای هگیری و ارزیابی عملکرد برای هر اولویت استراتژیک بر اساس اهداف بلندمدت و با حوزهگیرند. اندازهرا در بر می

اختصاصی، مربوط، مناسب، عینی، معرف، »هایی مانند ها باید از ویژگیعملکرد )نتیجه( است. این شاخص کلیدی
ها را ارزیابی کند. کادر مدیریت باید استراتژی  اندازه هر نوع و  سازمان از برخوردار باشند. هر« شفاف و ساده بودن

ا ههایی را مطرح کند. در این اقدام باید ارزشظارات پرسشدر هنگام ارزیابی استراتژی باید در مورد مفروضات و انت
و اهداف موردبررسی و ارزیابی قرار گیرند. مدیریت سازمان برای ارزیابی استراتژی باید خالقیت و ابتکار عمل به 

دهی ارشای پیشنهاد کند. این اقدام برای گزهای تازهها و روشراه« ها یا معیارهاارائه شاخص»خرج دهد و برای 
ها باید بتوان میزان کند. با این شاخصهای مختلف سازمان کمک میروشن از نتایج حاصل از ارزیابی کمّی حوزه

 حصول به نتیجه در اهداف عملیاتی را مشخص کرد. 
 

   . روند تدوین استراتژی 70-0-0
 د. شوبرداشته می 5-94هایی به شرح شکل در شکلی کلی برای تدوین استراتژی گام
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 های تدوین استراتژی. گام1-70شکل 

 شود. سازی میپیاده 74-94صورت مراحلی به شرح جدول ها در زبان مطالعات استراتژیک بهگاماین     
 هاهای تدوین استراتژیسازی گام. مراحل پیاده00-70جدول 

 اقدامات ردیف مرحله
 CPMیا ماتریس بررسی رقابت  EFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی  7 مرحله اول: ورودی

 IFEماتریس ارزیابی عوامل داخلی  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 9مشاوران بستن ماتریس گروه 9

 (IE)  4عوامل داخلی و خارجی زمانهمماتریس ارزیابی  4

 (GSM) 5ماتریس استراتژی اصلی 5

 QSPMریزی استراتژیک کمّی ماتریس برنامه 7 گیریمرحله سوم: تصمیم

، 6ه دوم یا مقایسهها مشخص و در مرحلدر مرحله اول یا ورودی اطالعات اصلی موردنیاز برای تدوین استراتژی     
شود. در مرحله های ممکن شناسایی و بین عوامل اصلی داخلی و خارجی توازن و تعادل برقرار میانواع استراتژی
استفاده  )QSPM( 8ریزی استراتژیک کمّیفرد، یعنی ماتریس برنامهتنها از یک روش منحصربه 1گیریسوم یا تصمیم

اجرای های قابلشود تا بتوان انواع استراتژیشده در مرحله اول استفاده میارائهدر ماتریس مزبور از اطالعات  شود.می
 (.   956: 7333نظر شخصی مورد ارزیابی قرار داد )دیوید، ای عینی و بدون اعمالگونهشده در مرحله دوم را بهشناسایی

                                                           
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) 
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     برای تدوین استراتژی 7. مرحله ورودی70-0-1
نقاط بررسی عوامل داخلی بر نقاط قوت و ضعف تأکید دارد. : (IFE)ی عوامل داخلی . ماتریس ارزیاب70-0-1-0

کمبود منابع یا مهارت و توانایی الزم برای »ضعف شامل و نقاط « منبع، مهارت، توانایی یا مزیتی خاص»قوت شامل 
نقاط قوت و ضعف را در توان بررسی این موارد در درون سازمان میدر درون سازمان است. برای « عملکرد اثربخش

جستجو  75-94به شرح جدول  2«های مشترکها، سبک، ارزشساختار، راهبرد، سیستم، کارکنان، مهارت»مواردی چون 
 کرد. 

 استفاده برای بررسی عوامل داخلی . عوامل قابل01-70جدول 

اد و پرسش از در درون سازمان در قالب مطالعه اسن 76-94توان در محورهایی به شرح جدول این عوامل را می     
 افراد مطلع موردبررسی و تحلیل قرار داد.  

 بررسی در زمینه عوامل مورداشاره. محورهای قابل06-70جدول 
 هاویژگی ردیف

 مقایسه با عملکرد گذشته سازمان      7
 کنندگان خدماتارزیابی خدمات سازمان و نظرات دریافت 2
 مقایسه با حریفان و رقبا 9
 های استراتژیکوامل کلیدی موفقیت در انجام مأموریت و دستیابی به مطلوبیتمقایسه با ع 4

ای سازمانی است. واحدهای وظیفه« نقاط قوت و ضعف»منظور تعیین شامل فهرستی به 71-94پرسشنامه جدول      
 (. 991-995 :7333بیانگر نقطه قوت بالقوه است )دیوید، « بله»به هر سؤال بیانگر ضعف و پاسخ « خیر»پاسخ 

 . پرسشنامه تعیین وضعیت عوامل داخلی)قوت و ضعف( سازمان07-70جدول 
 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
   ریزی اثربخشی دارند؟ طوح مختلف سازمانی برنامهآیا مدیران س 9

                                                           
1. Input stage  
2. Structure, Strategy, System, Staff, Skill, Style, Shared values (7S)  

 توضیح عوامل ردیف
 با تأکید بر ابعاد تمرکز، پیچیدگی و رسمیت  ساختار 7
 بینی تحوالتمنظور تحقق اهداف کالن سازمان با توجه به پیشایجادکننده تعهداتی برای سازمان به هبردرا 2
 های خاص های مختلف سازمان به خروجیکننده ورودیفرایندهای تبدیل سیستم 9
 های مختلف انواع نیروهای سازمان در سطوح و تخصص کارکنان 4
 های برجسته سازمان و افراد آن در مقایسه با رقبا ها و توانمندیویژگی هامهارت 5
 های مدیریتی الگوهای رفتاری و سبک هاسبک 6
 اصول و مفاهیم ارزشی القاکننده سازمان به افراد سازمانی  های مشترکارزش 1
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   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
   های کارکنان منطقی است؟ 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
   های توزیع محصول سازمان مناسب هستند؟ آیا کانال 4
   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
   د؟ آیا محصول سازمان قیمت مناسبی دار 8
   استراتژی اثربخشی دارد؟ « تبلیغ، ترویج و شناساندن محصول»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
   های مالی مناسبی برای سازمان وجود دارد؟ وتحلیل 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؟ ربخش استفاده میهای اثای از رویهبندی سرمایهآیا سازمان برای بودجه 5
   های بلندمدت، سرمایه موردنیاز را تأمین کند؟ تواند از طریق انتشار اوراق قرضه یا سهام، برای دورهآیا سازمان می 6
   آیا سیاست تقسیم سود سازمان معقول است؟  1
   گذاران و سهامداران روابط حسنه دارد؟ آیا سازمان با سرمایه 8
   ان سازمان دارای تجربه و آموزش الزم هستند؟ آیا مدیر 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 میسیاستها و ها 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
   ا دارد؟ آیا سازمان ازنظر فناوری شایستگی الزم ر 6

 تحقیق و توسعه
   آیا سازمان برای تحقیق و توسعه از تشکیالت مناسبی برخوردار است؟  7
   شوند؟ های دیگر بر مبنای هزینه و منفعت بسته میآیا قراردادهای سازمان برای تحقیق و توسعه با سازمان 2
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   آیا کارکنان بخش تحقیق و توسعه واجد شرایط هستند؟  9
   یابند؟ ای اثربخش تخصیص میا منابع واحد تحقیق و توسعه به شیوهآی 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

 العات رایانهسیستم اط
   کنند؟ گیری، همه مدیران از سیستم اطالعاتی استفاده میآیا در سازمان برای تصمیم 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 مین و مسئوالن واحدهای مختلف سازمان در عرضه دادهآیا مدیرا 4
   های رمز مناسب وجود دارد؟ آیا برای ورود به سیستم اطالعات سازمان، کلمه 5
   های رقیب آشنا هستند؟ های اطالعاتی سازمانهای سازمان با سیستمآیا استراتژیست 6
   کنند، صمیمی هستند؟ ی که از سیستم اطالعات سازمان استفاده میآیا کسان 1
   شده را درک کنند؟ توانند مزایای رقابتی ناشی از اطالعات ارائهکنندگان از سیستم اطالعات، میآیا همه استفاده 8
   رده است؟ های آموزش رایانه دایر ککنندگان از سیستم اطالعاتی کارگاهآیا سازمان برای استفاده 3
   صورتی دائم در حال بهبود هستند؟ های سیستم اطالعاتی بهآیا محتوای داده 71

 گیرد. صورت می 78-94پنج مرحله به شرح جدول  ،(IFE) 7برای تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی     
 IFE. مراحل تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 03-70جدول 

 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

 شوند. تعیین می 2و  7ها با رتبه و ضعف 4ا ی 9ها با رتبه بر اساس اثرگذاری در سازمان، قوت .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

شود. این ماتریس یک جدول س ارزیابی عوامل درونی تهیه میجدول ماتریپس 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 ضعفدهی خواهند شد. مجموع ضریب اهمیت )وزن( کلیه قوت راهبردی 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  2 هایتعلق 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 ضعفنزدیک شود، یعنی سازمان در عوامل داخلی )قوت
                                                           
1. Internal Factor Evaluation(IFE) Matrix  
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نمونه جدول  73-94( نزدیک شود به معنای نامناسب بودن وضعیت سازمان ازنظر عوامل داخلی است. جدول 5/2
 دهد. ماتریس ارزیابی عوامل داخلی را نشان می

 . ماتریس ارزیابی عوامل درونی09-70ل جدو
 شدت عامل )رتبه( ضریب اهمیت )وزن( سازمان فهرست نقاط قوت ردیف

 0یا  7
 امتیاز یا نمره

0. 
.... 

 
 

   

 شدت عامل )رتبه( ضریب اهمیت )وزن( سازمان فهرست نقاط ضعف ردیف
 2یا  0

 امتیاز یا نمره

0. 
.... 

 
 

   

  - ∑=0 وامل درونیجمع کل ضریب و امتیازات ع
 

ها و تهدیدها تأکید دارد. بررسی عوامل خارجی بر فرصت: )EFE( 7. ماتریس ارزیابی عوامل خارجی70-0-1-2

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. ا عواید قابلتواند به نتایج یها 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» ارجی به ارزیابی عوامل خاست. « 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«یا عوامل محیطی صنعت
 (. 75: 7985بررسی کرد )اعرابی،  21-94به شرح جدول « تخصصی یا خرد»و « کالن

 . انواع نیروهای خارجی21-70جدول 
 توضیح انواع محیط ردیف

 های سازمان مانند نیروهای اقتصادی، فرهنگی، فناوری، سیاسی و امثال آنبا اثر غیرمستقیم بر فعالیت نعمومی یا کال 7
 های کارگری، تجاری و امثال آنبا اثر مستقیم بر سازمان مانند نیروهای دولت، رقبا، مشتریان، اتحادیه تخصصی یا خرد 2

آوری خوبی جمعدرباره نیروهای سطح کالن و خرد خارجی بهبرای بررسی عوامل خارجی باید اطالعات الزم       
ره ، نشریات معتبر و امثال آن به«مشتریان و بازار»های پیمایشی درباره توان از انواع پژوهششود. برای این منظور می

ا مدیران ره یهایی با افراد مطلع و خبها 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 سازمان برگزار شود. برای استفاده مؤثر از آن

                                                           
1. External Factor Evaluation Matrix 
2. Industry Analysis or Environment Scanning 
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از حاضران خواست که این عوامل را به ترتیب اولویت و برحسب اهمیت ازنظر اثرگذاری در موفقیت بنویسند. عوامل 

(. برای 278-276: 7333کنند )دیوید، ایع مختلف و با گذشت زمان تغییر میمهم اثرگذار در موفقیت سازمان در صن
 شده است. ارائه 27-94ها در جدول آشنایی هر چه بیشتر عوامل خارجی سطح کالن و خرد، فهرستی از آن

 . فهرستی از عوامل خارجی سطح کالن و خرد20-70جدول 
 شامل  عوامل کالن ردیف

 افزارها و امثال آن ها، انواع نرمر رایانه، ارتباطات راه دور، گردآوری دادهتحول د 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
 زیست، امنیت و امثال آن مقررات دولتی، محیط قوانین و 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
 محیطی دربرگیرنده عناصر محیط طبیعی مثل آب، هوا، جنگل، نفت و امثال آن ستعوامل زی 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
 ها و مؤسسات مالی بانک های مالیسطهوا 5

ی توان محورهایهای تجاری که نقش رقبا بسیار مهم است میهایی مثل سازمانبرای بررسی عوامل محیطی سازمان     
 را موردبررسی قرار داد.   22-94به شرح جدول 

 . محورهای بررسی رقبا برای تحلیل وضعیت خارجی  22-70جدول 
 محورها  ردیف

 شناسایی نقاط قوت، ضعف، اهداف و راهبردها  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 توسعهسرمایهمیزان منابع و  5

 شود. برداشته می 29-94هایی به شرح جدول گام EFEیا  برای تهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
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 EFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی . مراحل تهیه 27-70جدول 

 توضیح انواع ردیف
 ت کنید )ابتدا فرصت و سپس تهدید(. فرصت و تهدید را فهرس 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 ها در سوم یا رتبههای دوم یا وزنضرب ستونحاصل تبهضرب وزن در ر 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     
مربوط به ضریب اهمیت )وزن( هر یک از عوامل فرصت و تهدید است. ضریب اهمیت با توجه به نقطه نظرات آن 

ها و تهدیدها باید برابر یک باشد شود. مجموع ضریب اهمیت )وزن( کلیه فرصتاعضای شورای راهبردی درج می
و  2یا  7ری آن بر سازمان به هر تهدید رتبه در ستون سوم ماتریس با توجه به میزان شدت عامل یا میزان اثرگذا(. ∑=7)

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 حاصل از ارزیابی مجموعه عوامل خارجی به نهایی
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 ( نزدیک شود، یعنی سازمان نتوانسته از فرصت5/2از میانگین  )کمتر 7بر آثار تهدیدها است. اگر این عدد به 
 دهد. نمونه جدول ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی را نشان می 24-94جدول ها کنترل اعمال کند. روی تهدید

 . ماتریس ارزیابی عوامل خارجی20-70جدول 
 امتیاز یا نمره 0یا  7امل )رتبه( شدت ع 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 در  711بر )وزن( را برا توان حاصل ضریب اهمیت: برای سهولت در روش نمره دادن، مینکته

 تقسیم کرد.       711محاسبات نهائی بر عدد 
برای شناسایی  CPMیا « ماتریس بررسی رقابت»های تجاری در مواردی از با توجه به اهمیت رقبا در برخی سازمان     

فهرست  جایفاوت که بهشود با این تشود. در این ماتریس نیز همان مراحل قبل دنبال میوضعیت رقبا هم استفاده می
ها و تهدیدها، عوامل موفقیت رقبا فهرست خواهد شد. سپس رقبای مهم به ترتیب ضرایب، رتبه و نمره کردن فرصت
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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  25/9باید دقت کرد که سازمان با نمره نهایی  خواهد شد. البته در تفسیر این اعداد

فرد رسید، بلکه نیست. این اعداد تنها بیانگر توان نسبی سازمان هستند. بنابراین هدف این نیست که به عددی منحصربه
 (.  263-261: 7333ت )دیوید، گیری اساستفاده در تصمیمای قابلگونهبندی و ارزیابی اطالعات بههدف دسته

 
 . مرحله مقایسه برای تدوین استراتژی70-0-6

عوامل داخلی و خارجی، ماتریس تحلیل  زمانهمماتریس ارزیابی »چند روش مانند توان با یکمرحله مقایسه را می
SWOT ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک ،SPACE  ماتریس گروه مشاوران بستن ،BCG ا ماتریس ی

هایی با تأکید بر طی مراحل تدریجی سازمان برای گذر از استراتژیانجام داد. در ابتدای این مرحله « استراتژی اصلی
خارجی و یا  -مأموریت، اهداف بلندمدت، ارزیابی عوامل داخلی»سوی وضعیت مطلوب بر اساس وضعیت موجود به
ای هند. در نشست خبرگان یا شورای راهبردی باید درباره استراتژیشونوشته می« های موفق گذشتهبر اساس استراتژی

 فهرست کرد.   25-94ها را بر اساس اهمیت و اولویت به شرح جدول گوناگون بحث و آن
 هابندی استراتژی. محورهای فهرست و اولویت21-70جدول 

 نوع رویکرد به استراتژی اولویت
 باید اجرا شود.  اول 
 خوب است.اجرای آن  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 .70-0-6-0

عوامل داخلی و  زمانهمماتریس ارزیابی »های از چهارخانه دریکیبا توجه به موقعیت راهبردی  های سازمانراهبرد
شود و در بخش باالی جدول ترسیم می 26-94شود. برای این منظور الگویی به شرح جدول انتخاب می« خارجی

د. در سمت راست شونعوامل داخلی یعنی در یک بخش نقاط قوت و در بخش دیگر آن نقاط ضعف فهرست می
 جدول عوامل خارجی و در کادر باال عوامل فرصت و در کادر پائین آن عوامل تهدید فهرست خواهند شد. 
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 SWOT.  ماتریس تحلیل 26-70جدول 

عوامل                                            
 داخلی

 
 

 عوامل خارجی

 (S)نقاط قوت 
 نقاط قوت را فهرست کنید.

7. 
2.            
9....  

 (W)نقاط ضعف 
 نقاط ضعف را فهرست کنید.

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 
 تهدیدها را فهرست کنید.

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..... 

 را باید انجام داد.  21-94اقداماتی به شرح جدول  SWOTیل برای تکمیل ماتریس تحل   
 SWOTتحلیل . اقدامات الزم برای تکمیل ماتریس 27-70جدول 

 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 STنقاط قوت با تهدیدها مقایسه و راهبردهای منتخب آن در خانه  9
 شود.نوشته می WTنقاط ضعف با  تهدیدها مقایسه و راهبردهای منتخب آن در خانه  4

مرحله هدف انتخاب اجرا مشخص شوند. در این های قابلدر هر مرحله دو عامل با هم مقایسه تا همه استراتژی     
 توان ازمیهایی حاصل از این ماتریس، انتخاب و اجرا نخواهد شد. ها نیست، لذا همه استراتژیبهترین استراتژی
طور خانه محدود نشد و بهشود که به یکهای مجاور هم کمک گرفت. در این شرایط پیشنهاد میراهبردهای خانه

 رد. از چندین نوع راهبرد استفاده ک زمانهم
ای فهرست ههنگام استفاده از این نوع ماتریس باید برای ارائه هر استراتژی مبتنی بر نقاط قوت یا ضعف با اولویت   

اشاره داشت تا دلیل منطقی ارائه استراتژی بیشتر آشکار شود. برای نمونه به یک  S1, O2ها مانند شده یا شماره آن
 نید. توجه ک 28-94شده در جدول ماتریس تکمیل
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 شده تکمیل SWOTتحلیل . یک نمونه ماتریس 23-70جدول 

 

                                                                                                 
 عوامل داخلی

 
 

 عوامل خارجی

 (S)نقاط قوت                      
 . در مراکز بسیار پرجمعیت قرار دارد. 7
. سه سال پیاپی از گردش نقدی مثبتی برخوردار 2

 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
 .ت. به هنگام کاهش درآمد، هزینه عملیاتی ثابت اس9
 های عمومی سه برابر هزینه رقیب است. . 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. در دیگر فروشگاه .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                 
 محصول  فروشگاه عرضه 21اندازی راه .7

(S1, T3) 

  WT هایاستراتژی                  

 های سربار کاهش هزینه .7

(W3, W4, T3, T2) 

 
این ماتریس در محور عمودی به دو بعد : (SPACE)ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک ماتریس  .70-0-6-2

شود. اشاره می« محیط و قدرت صنعتیثبات »و در محور افقی به دو بعد خارجی « توان مالی و مزیت رقابتی»داخلی 
 شود. می 1-94به شرح شکل « کارانه، رقابتی و تدافعیتهاجمی، محافظه»این محورها باعث ایجاد چهارخانه 

 
 (SPACE). ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک 7-70شکل 

 

 شود. سپس این متغیرها توسطانتخاب می با توجه به نوع سازمان متغیرهای متفاوتی برای چهار محور ماتریس     
معنای بدترین وضعیت به« 7»اعدادی بین « توان صنعت»و « توان مالی»شود. برای دو بازوی مدیران سازمان ارزیابی می
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به « -7» اعدای بین« ثبات محیط»و « مزیت رقابتی»است. برای دو بازوی  شدهمشخصمعنای بهترین وضعیت به« 6»و 
شود. سپس مقادیر بر رو هر یک از بازوها با هم معنای بدترین وضعیت نمره داده میبه« -6»ین وضعیت و معنای بهتر

ای ماتریس چهارخانهشود تا میانگین برای هر بازو مشخص شود. جمع شده و بر تعداد متغیرهای هر بازو تقسیم می
خطی است که از دو نمره تحلیل عوامل داخلی و های بسیار پرکاربرد است که حاصل تقاطع موقعیت و اقدام از روش

گیرد )شکل های این ماتریس قرار میای دریکی  از خانهآید. خطوط در امتداد دونقطه در نقطهدست میخارجی به
94-8 .) 

 
 ای موقعیت و اقدام برای انتخاب استراتژی. ماتریس ارزیابی چهارخانه3-70شکل 

انه از چهارخ دریکیهای ارزیابی عوامل داخلی و خارجی حاصل از تقاطع دو نمره ماتریسبا توجه به استقرار نقطه      
 مشخص خواهد شد.  24-94ماتریس، موقعیت راهبردی سازمان به شرح جدول 

 عوامل داخلی و خارجی  زمانهم. انواع موقعیت راهبردی سازمان بر اساس ماتریس ارزیابی 20-70جدول 

هایی را انتخاب کند تواند استراتژیی سازمان در بهترین وضع ممکن قرار دارد و میموقعیت خانه تهاجمی، یعن     
ار کبرداری، نقاط ضعف را برطرف و تهدیدها را کنترل کند. در موقعیت محافظهها بهرهها از فرصتکه با استفاده از قوت
عیت رهای بزرگ انتخاب شود. در موقهای اصولی و پرهیز از خطهایی مبتنی بر حفظ شایستگییعنی باید استراتژی

هایی مبنی بر اصالح نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدها اتخاذ کند. موقعیت رقابتی نیز بر تدافعی سازمان باید استراتژی
 های رقابتی تأکید دارد.انتخاب استراتژی

 دنوع راهبر موقعیت ردیف
 راهبرد تهاجمی یا رشد و توسعه 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
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ی بازار و نرخ رشد این ماتریس از طریق بررسی سهم نسب :(BCG) گروه مشاوران بوستونماتریس  .70-0-6-7

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

شود. نقطه وسط یا مانی گن نشان داده می 5/1یک و با میانگین  صفرتادر پیوستاری از « 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
 (.    3-94)شکل 

 وضع سهم نسبی بازار                                             
 
 

 عالمت پرسش)؟(
0 

 ستاره
2 

 سگ
0 

 گاوشیرده
7 

 . ماتریس گروه مشاوران بوستون9-70شکل 
 دارند.  25-94ها نامی به شرح جدول در ماتریس گروه مشاوران بوستون هر یک از خانه     

 های گروه مشاوران بوستون واع مفاهیم در خانه. ان21-70جدول  

نابع ها مبه محصوالت جدیدی اشاره دارد که بازار بالقوه خوبی دارند اما برای تولید آن« عالمت پرسش»موقعیت      
ت آورد دسقدر سهم بازار بهگیری 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

                                                           
1. Business portfolio  

 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
پارچگی هایی مانند یکپارچگی عمودی به باال، یکعت باال با تأکید بر استراتژیسهم نسبی باالی بازار و نرخ رشد صن ستاره 2

 عمودی به پایین، یکپارچگی افقی، رسوخ در بازار، توسعه بازار، توسعه محصول و مشارکت
های راتژیتهایی چون توسعه محصول یا اسسهم نسبی باالی بازار و نرخ پایین رشد صنعت  با تأکید بر استراتژی گاو شیرده 9

 همگون
 سهم نسبی پایین بازار و نرخ پایین رشد صنعت با تأکید بر استراتژی کاهش فعالیت سگ 4

 کم                                            میانگین                                                 زیاد

1/1                                                51/1                                                7           

 + زیاد21

 

 میانگین 1
 

 کم  -21
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د و نها محصوالت برتر و پرطرفدار بازار هستگذاری کند. ستارهنظر کند و روی این دسته از محصوالت سرمایهصرف
اندازه کافی پول و درواقع در اوج چرخه حیات خود قرار دارند. شرکتی که چنین محصوالتی را در اختیار دارد، به

سرمایه دارد که بتواند سهم بازار باالی خود را حفظ کند. با کاهش نرخ بازار، این دسته از محصوالت به محصوالتی 
ی شیرده درآمد حاصل از فروش این دسته از محصوالت، بسیار بیشتر شوند. گاوهادیگر 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 هها در سرمایدست 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 سؤالهای سؤال جدید استفاده میروی محصوالت عالمت
ود، به شکه نرخ رشد صنعت نیز به ناگزیر کند می درزمانیبرتر برای شرکت تولید کنند و به ستاره تبدیل بشوند. 

های هار آن دسته از محصوالتی هستند که سهم بازار محدود د. سگشونهای 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 این ماتریس بخش: (IE)داخلی و خارجی  ریسمات .70-0-6-0

 کنند.    ها به هنگام تدوین استراتژی، هر دو ماتریس را تهیه میدهد. برخی استراتژیستقرار می 94-71
 نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

 
 
 

7 2 0 
6 1 0 
9 3 7 

 ماتریس داخلی و خارجی. 01-70شکل 
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 بخشبرای تهیه ماتریس داخلی و خارجی باید از جمع نمره 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
ضعف داخلی سازمان است؛  دهندهنشان 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

4      

 (4تا  9باال )
9 

 (33/2تا  2متوسط)
2 

 ( 33/7تا  7پایین )
7 
 

 ضعیف                              میانگین                                           قوی               

                          4تا  9                                   33/2تا  2                             33/7تا  7               
  7                                2                                         9                             4                         
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بیانگر این است که سازمان در  4تا  9های است که سازمان در وضع متوسط قرار دارد و نمرهبیانگر این  33/2تا  2

 تقسیم کرد. 26-94توان 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  26-70جدول 

 

های متعلق به این ماتریس هر سازمان در هر وضعی که باشد دریکی از خانهاستراتژی اصلی:  ماتریس .70-0-6-0

 است.  21-94د به شرح جدول گیرد. ماتریس استراتژی اصلی بر پایه دو بعقرار می
 . ماتریس استراتژی اصلی27-70جدول 

 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 
ار، های: توسعه بازاستراتژی .0

رسوخ در بازار، توسعه 
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

 7خانه شماره 
های: کاهش، تنوع استراتژی .0

همگون، تنوع افقی، تنوع 
  ناهمگون، واگذاری و انحالل

 بازاررشد کند 
های در خانه شماره یک، دارای رشد سریع بازار و موقعیت رقابت قوی و ازنظر استراتژیک در وضع عالی سازمان   

های در خانه شماره دو، در صنعت رو به رشد هستند اما قدرت رقابت الزم را ندارند. باید علت این هستند. سازمان
ایی هرای بهبود موقعیت رقابتی به چه تغییراتی نیاز دارد. سازمانناکارآمدی را شناسایی و مشخص کرد که سازمان ب

ع و ها باید با تغییرات سریکنند. این سازماندر خانه شماره سه، در صنایع با رشد کند با موضعی ضعیف رقابت می
 دارای موضعی قویهای در خانه شماره چهار، ازنظر رقابتی زیربنایی از انحالل و نابودی خود جلوگیری کنند. سازمان

 (.984 -982: 7333اما در صنعتی با آهنگ رشد کند هستند )دیوید، 

 نوع راهبرد نواحی فردی
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 
 ری وضع موجود مانند استراتژی رسوخ در بازار و توسعه محصولهایی با هدف حفظ و نگهدااستراتژی 1یا  5، 9 2
 های برداشت محصول یا رها کردناستراتژی 3یا  8، 6 9
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برداری و در محور افقی آن در محور عمودی این ماتریس متغیر بهرهاستراتژی مایلز و اسنو:  ماتریس .70-0-6-1

مدافع، تحلیلگر و  جستجوگر،»های متغیر جستجوگری وجود دارد. در این ماتریس چهار موقعیت استراتژی بنام
 شود.  معرفی می 77-94به شرح شکل « گراواکنش

 
 های مایلز و اسنو. ماتریس استراتژی00-70شکل 

 معرفی شده است.  28-94های استراتژیک در جدول های هر یک از موقعیتویژگی
 . انواع راهبردهای انتخابی با توجه به نواحی ماتریس داخلی و خارجی  23-70جدول 

 

 و انتخاب« تولد، رشد، بلوغ و افول»توجه به متغیرهای مختلف در هر یک از مراحل : منحنی چرخه عمر .70-0-6-6

 (. 7938وند چگینی، است )نظامی 23-94های مناسب بر اساس آن به شرح جدول استراتژی
 . مشخصات مرحله چرخه عمر محصول29-70جدول 

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 ال کاهشدر ح در حال افزایش اندک تعداد رقبا

 محدود محدود متوسط زیاد تغییر فنی محصول
 رو به کاهش )کم( باال برای رهبران بازار رو به افزایش منفی میزان سودآوری

هزینه جذب و حفظ 
 مشتری

 کم  کم متوسط زیاد

 توضیح موقعیت یفرد
 دنبال توسعه بازار و فرصت بازار جدید  نوآوری در محصول و به جستجوگر 7
 ها دنبال ایجاد یک محیط و فضای باثبات و حفظ سهم بازار با تأکید بر کارایی فناوری و کاهش هزینهبه مدافع 2
 ید در بازار جدیدفعالیت در محیطی متغیر و در انتظار نتایج معرفی محصول جد تحلیلگر 9
 اقدام کننده در مواجهه با تغییرات محیطی  انفعالی  4
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« یلی و رشد با یادگیرمالی، مشتری، فرایندهای داخ»بر مبنای منظرهای چهارگانه کارت امتیازی متوازن:  .70-0-6-7

مراحل بهبود  (BSC)هایی تعیین خواهد شد تا با استفاده از رویکرد کارت امتیاز متوازن سنجه 91-94به شرح جدول 
 کارهای آن در کاهش خطاها، افزایش رضایت مشتری و کاهش زمان فعالیت تحلیل و توصیف شود. مستمر و راه

   . وجوه کارت امتیازی متوازن71-70جدول 

ای از روابط های اجرایی در زنجیرهایجاد ارتباط میان استراتژی سازمان و اقدام»روش کارت امتیازی متوازن به      
های ها و شناسایی سنجهبندی استراتژیبرای صورت کند. کارت امتیازی متوازن ابزاریکمک می« علت و معلولی

های ترتیب استراتژی سازمان را به اقدام و عبارتاینسازد و بههای عملی را روشن میگیری تحقق اهداف و اقداماندازه
« لیداخفرایندهای »، «مشتریان»، «مالی»کند. در این روش استراتژی سازمان از چهار جنبه کلیدی عملیاتی ترجمه می

ان و های استاندارد از مدیربا یک منطق فازی و برگرفته از قضاوت شهودی که توسط پرسشنامه« رشد و یادگیری»و 
قدم گیرد. در ادامه این ششانجام می 97-94شوند. این امر در شش گام به شرح جدول بندی میکلیه کارکنان صورت
 شوند.  معرفی و بررسی می

 جرای کارت امتیازی متوازن  . مراحل ا70-70جدول 

      

روشی برای شناسایی مشکالت در هر فرایند و محصول از ساخت تا فروش است. همه . شش سیگما: 70-0-6-3

ای موعهروش شامل مج سازی شش سیگما مشارکت کنند. اینسازمانی 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 تصمیمرایندهای مختلف را فراهم میمقایسه وضعیت عملکردی ف

 توضیح وجوه ردیف
 ها و عملکردمالی سازمانبرای شناخت نیازمندی مالی 7
 شدههای کمّی و کیفی در مورد کاال یا خدمات ارائهبرای آگاهی از سطح رضایت مشتریان با سنجش مشتری  2
 موردنیاز در سازمان برای ارائه محصول  یندهایفرا یابیارز داخلیفرایندهای 9
 نحوه آموزش کارکنان، کسب دانش و چگونگی استفاده از آن، برای حضور و بقاء در بازار رقابتی یادگیری دانش، رشد و 4

 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
 تعیین اهداف جزئی بر اساس استراتژی یا تجزیه استراتژی به اهداف  زینیگهدف 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 
 یر هدفها و مقادقراردادن اهداف در چارچوب شاخص ایجاد شاخص 5
 ها برای دستیابی به اهداف موردنظر ها و برنامهتعیین طرح هاطرح 6
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کند. برای رسیدن به اثربخشی و کارآمدی باالتر با استفاده از روش شش سیگما از منابع جهت عملکرد بهتر کمک می
 شود. استفاده می 92-94سه مؤلفه اصلی به شرح جدول 

 در شش سیگما  . سه مؤلفه اصلی 72-70جدول 

های گیری عملکرد است و از طریق اجرای پروژهی بر اندازههدف بنیادی روش شش سیگما اجرای راهبردی مبتن     
 99-94هایی به شرح جدول بهبوددهنده، سعی در کاهش نوسانات فرایند و بهبود آن دارد. این کار به کمک روش

 شود. انجام می
 گیری عملکرد  های تکمیلی در شش سیگما برای اندازه. روش77-70جدول 

 گیری برای تدوین استراتژی . مرحله تصمیم70-0-7
شود. در این روش جذابیت نسبی استفاده می QSPMیا « کمّیریزی راهبردی ماتریس برنامه»در این مرحله اغلب از 
صورت عینی و کمّی انتخاب خواهد شد. این ماتریس الگویی بندی مشخص و بهترین راهبرد بهراهبردها برای اولویت

 دارد.  94-94به شرح جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توضیح مؤلفه 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

 توضیح روش ردیف
7 DMAIC  یک سامانه بهبوددهنده فرایندهای خارج از مشخصات عملکردی درخواست از سوی مشتری یا مدیریت 
2 DMADV  یک سامانه بهبوددهنده برای ایجاد فرایند یا محصوالتی جدید با سطح کیفیت شش سیگما 
9 QFD  تقاضای  یا مبدل« هندسیمشخصات فنی و م»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(
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س
 

 ریزی استراتژیک کمّی. ماتریس برنامه70-70جدول 

ل 
وام

ع
 

 اجراهای قابلانواع استراتژی ضریب داخلیعوامل خارجی و 

 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 جمع عوامل خارجی

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

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 آنشود. باید برای گزینش استراتژیمیاجرای حاصل از مرحله دوم یا مقایسه نوشته قابل
 ریزی استراتژیک کمّی از قضاوت شهودی مناسب برخوردار بود. 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»هر یک از این عوامل باید این سؤال پاسخ داد که شود. در مورد انتخاب نظر گرفته می
اگر پاسخ منفی بود یعنی آن عامل نقش مهمی در تعیین و انتخاب راهبرد ندارد و لزومی  «راهبردها نقش عمده دارد؟

ها ا ضریب داده شود. ضریببه درج آن در ماتریس نیست. در ادامه به هریک از این عوامل داخلی و خارجی وزن ی
ها را در رابطه با ازآن باید نمره جذابیت هر یک از راهبردمانند ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی هستند. پس
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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 »توان در مقیاسی چهار ارزشی از ذابیت را مینمره جداخلی و خارجی است. 

دهنده جذابیت های جذابیت نشانمجموع نمرهها تعیین کرد. برای آن 4تا  7با اختصاص نمراتی از « معقول و بسیار جذاب
یک از عوامل )قوت، ضعف، ضرب اهمیت هر ها است. سپس نمره نهائی جذابیت از حاصلنسبی هر یک از راهبرد

ریزی راهبرد کمّی به های مختلف ماتریس برنامهستون فرصت و تهدید( در نمره جذابیت مربوط به هر راهبرد در
 دست خواهد آمد. هر راهبرد دارای نمره بیشتر، بیانگر مطلوبیت آن راهبرد نسبت به سایر راهبردها است.

 زمانمهصورت توان به ترتیب یا بهی استراتژیک کمّی این است که میریزیکی از نقاط قوت ماتریس برنامه     
 توان بررسیها را میها را موردبررسی قرار داد. با این ماتریس، تعداد نامحدودی از استراتژیای از استراتژیمجموعه

ورت یکپارچه در فرآیند صها، 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 میتصمیم
 دارد. 

 

 نمونه مقاالت علمی در روش مطالعات استراتژیک. 70-1
 دهد. را نشان میاستراتژیک  مطالعاتهایی از مقاالت علمی با روش پژوهش نمونه 95-94جدول 

 استراتژیک مطالعاتهای علمی روش پژوهش مقاله . نمونه71-70جدول 
 مقاله  ردیف

 ایران در یپزشکچشم تخصصی رشته آموزش راهبردی برنامه تدوین 7
ar.html-450-1-http://binajournal.org/article  

 ایران کشور بانوان قهرمانی ورزش راهبردی برنامة تدوین و طراحی 2
https://jsm.ut.ac.ir/article_55358.html  

ایران روستایی گردشگری توسعه راهبردی برنامه تدوین 9  

http://www.jmsp.ir/article_7946.html  
هرمزگان استان ساحلی مناطق در انسانی سکونتگاه کاربری مطلوب توسعه راهبردی برنامه تدوین 4  

https://jmb.iauahvaz.ac.ir/article-1-879-fa.html  
5 Strategic Planning in Institutions of Higher Education: A Case Study of Sakarya University 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812044412  
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 پژوهی  آشنایی با روش پژوهش آینده هدف کلی:
 اهداف یادگیری

  پژوهی پژوهش آیندهآشنایی با مفهوم روش 
 پژوهی گیری در روش آیندهآشنایی با مالحظات نمونه  

 پژوهی ها در روش آیندهآوری دادهآشنایی با مالحظات جمع 

 پژوهی ها در روش آیندهآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه
ده بینی و مواجه مناسب با آینهای مختلف برای شناخت، پیشاز انواع رویکردها و روش شدهتشکیلپژوهی روش آینده

 شود. پژوهی پرداخته میاست. در این فصل به معرفی روش آینده
 

 پژوهیآینده. مفهوم 71-0
های پژوهشی بر انواع روش از وسیعی طیف از گیریهبر بهر« Future Studies»انگلیسی  برآمده از لغت پژوهیآینده

 بداع،ا کشف،» دنبالبه پژوهیآینده درمجموع. مند و عقالنی تأکید داردنظام هایزنیبر اساس گمانه مختلفی از آینده،
 رینتمطلوب ریزیپی و انتخاب»برای « درباره آینده های مختلفایجاد گزینه»و « انواع آینده ارزیابی و آزمون ،ارائه
 7-95پژوهی به شرح جدول های مختلفی از روش آینده(. در منابع مختلف، به ویژگی7939زاده، است )عظیم« آینده
 است.  شدهاشاره

 پژوهی   های روش آینده. انواع ویژگی0-71جدول  
 ها ویژگی ردیف

 نگاریآینده مندی فرایندهاینظام 7
 نگاریآینده هایپروژه هایخروجی و یندهافرا ها،ورودی شفافیت افزایش 2
  هافرایند برای شناسایی اولویت یک در هاآن سازییکپارچه 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، تحلیل 5
 هاآن برای ریزیبرنامه و بالقوه هایآینده تجسم 6
 «فردا واقعیت» گیریشکل بر امروز تغییرات عدم یا توجه به تغییرات 1
 سنازمانی و فردی هایآرمان 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 پیشبرای تصمیمها انواع آینده شناسایی 71
 آن( اب امروز هایسازمانی برای انطباق فعالیت اندازهایچشمآینده ) از مشترک اندازهایچشم خلق پی در آینده خلق بر تمرکز با فرایندی 77
  «حال امتداد آیننده»ینا  «حال به آینده شباهت( »فرضیة)اصل  بر اغلب مبتنی 72

 تیامتداد اوضاع گذشته تا وضع یبر مبناکنند تا می یمحتمل را کاوش و سع یهایندهآ ،پژوهیآینده یاهوشاغلب ر   
ها ینیبیشپ این د.نداشته باش یکمتر یتاحتمال باالتر و عدم قطع یت، بابه واقعنزدیک  ینیبیشپ یندهآ یبرا یکنون
 یادر داخل  یینبیشپقابلیرغ یدادهای، روباشد تربلندانی زمافق تر هستند و هر چه مدت کاراکوتاه یدر افق زمان یدشا

-شپیشگویی و پی»با « پژوهیآینده»خواهند شد. روندها زننده برهمو  یریغافلگعامل  یستم،متعارف س یخارج مرزها
 تفاوت دارد.  2-95شرح جدول به 7«بینی

  
 

                                                           

1. Prediction and Forecast 



  

 

 

پژوهیروش آینده 595  

س
 بینی  گویی و پیشپژوهی با پیش. تفاوت آینده2-71جدول 

 توضیح   مؤلفه فردی
 ساسا بر بیشتر و بوده مدون علمی روش یک بر مستند و علمی مبنای آتی و اغلب فاقد رخدادهای حتمی وقوع بیان پیشگویی 7

  متافیزیکی هاییافته و خرافه باور،
  ندهآییک  احتمالی وقوععیین و ت روندهاتا حال و بررسی  گذشتههای زمانی حاصل از دوره هایداده ازبا استفاده اغلب  بینیپیش 2
 و لمیع ابزارهای از گوییغیب و بینیطالع که برخالف آینده مطالعه برای تکرارپذیری و مبتنی بر عقالنیت دانش پژوهیآینده 9

 . کندمی استفاده شهودی و جادویی ابزارهای جایبه منطقی

 ترسیم لهوسیبه سازیدر تصمیم کمک توانایی به آن ارزش بلکه نیست، آینده پیشگویی برپژوهی ارزش آینده     
ا این است. ب آینده توسعه چگونگی از جالبی مطالب کشف و آید وجودبه است ممکن که است چیزی آن از تصویری
، «ها توضیح داده شوندروندها و موقعیت»، «ها شفاف و مشخص شونداهداف و ارزش»شود تا تالش میرویکرد 

 در این مسیر اغلب تصاویری از«. های جایگزین انتخاب شوندبا ارزیابی، سیاست»و « رموله شوندتصاویر آینده ف»
 یموردبررسها را برای ظهور و سقوط متغیرهای تصاویر غالب اجتماعی از آینده و کاربرد آن درنهایتآینده مطالعه و 

 عنوانبه« ها و آرزوهانگرانی امیدها، مقاصد، اف،ها، اهدآرمان» ازجمله صویرهای آیندهشوند. بر این اساس تتحلیل می

های واکنشبه  توجه با پیامدهاو مبتنی بر شناخت عاقالنه مبنا اقدام  .گیرندقرار می موردتوجههای 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 پژوهییندهآیا  یرپردازتصو»یا « یلیتحل

 
 پژوهی  . فرایند اجرای آینده71-2

 شود. معرفی می 9-95شرح جدول ها دارای پنج مرحله بهمانند بقیه روش« پژوهیآینده»فرایند اجرای 
 پژوهی   . مراحل اجرای روش آینده7-71جدول 

 توضیح مراحل ردیف
بیان مسئله بر اساس مشکالت ارتباطی ناشی از وضع موجود و تدوین اهداف و سؤاالت پژوهش و انتخاب  طراحی پژوهش 7

 پژوهی برای آن روش مناسب آینده
 پژوهیهای منتخب آیندهروشبا توجه به نمونه انتخاب  گیرینمونه 2
 پژوهی های آینده و انواع آینده و روش منتخب آیندهبا 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
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 پژوهیندهروش آی. مالحظات طراحی پژوهش به71-7
است.  «آینده هایمؤلفه شناسایی»منظور شناخت آینده، اقدامات در مرحله طراحی پژوهش و به ترینمهم از یکی

 تنیدهدرهمهای کند. برخی کارشناسان مؤلفهمی آینده کمک بیشتر به شناخت« دهنده آیندههای تشکیلمؤلفه»شناسایی 
 (. 7336، 2کنند )دیتورمعرفی می 4-95شرح جدول به 7«تصاویر و اقدامات رویدادها، روندها،»آینده را در چهار بعد 

 پژوهی   های آینده در آینده. مؤلفه0-71جدول 
 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 میبه آن نسبت

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 « زیستمحیط به آسیب»و « جابجایی و حرکت قابلیت افزایش»، «بهداشت سطح ارتقای»
 هستند.  «آن اضمحالل به رو روند

-ندهآی هایمأموریت از یکی. پرورانندمی خود ذهن در مردم که تصاویری شامل و آینده دهندهتشکیل عمده عوامل از تصاویر 9
 به نسبت عالیق و باورها امیدها، ها،دغدغه ها،ایده» ازجمله آینده از خویش در ارزیابی تصویرهای مردم کمک به پژوهی

 است.  گیری برای آیندهتصمیم ها برای بهبود کیفیتاستفاده از آن و «آینده
 ون توجه به آینده هستند. بد برخی و آینده بر و گاهی برای اثرگذاری ذهنی تصاویر مبنای بر اقدامات 4

 این عاملت نحوه اثرگذار، هایدیگر مؤلفه با متناسب چراکهنیست،  برای آینده یکسان مؤلفه چهار این البته وزن     
صورت مکمل و در به 9«نگارینگری و آیندهآینده»با دو رویکرد « پژوهیآینده» شود.تر میپیچیده اصلی مؤلفه چهار

 (.تایبنگری، های توسعه و آیندهمرکز آموزش و پژوهش) شودانجام می 5-95جدول شرح کنار هم به

 پژوهی  .  رویکردهای اساسی آینده1-71جدول        
 توضیح رویکرد ردیف

 و زانهردااندازپچشم فلسفی دوپایه رخدادهای آینده )حاصل تقابل دیدن و آینده بینیپیش و رویکرد منفعالنه با کشف نگریآینده 7
 اکتشافی(

 فلسفی هدوپای تقابل در حال )حاصل مطلوب آینده برای ساخت فعاالنه و خالقانه و تالش آینده رویکرد فعاالنه با نگاشت نگاریآینده 2
 هنجاری( یا تجویزی و اندازپردازانهچشم

« یقضاوتی یا کمّ»و « کمیل آیندهتوصیف یا ت»هایی از ابعاد بندیهایی در دستهروشتوان بهنگری را میآینده     
 انجام داد.    6-95شرح جدول به
 
 
 

                                                           

1. Events, Trends, Images and Actions 
2. Dator 
3. Forecasting and Foresight 
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س
 پژوهی  نگر در آینده.  انواع الگوهای مطالعاتی آینده6-71جدول 

 توضیح   انواع ردیف
توصیفی یا  7

 تکمیل آینده
 ایستایی،» ویژگی با اییندهبا تأکید بر آ «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 زا الف( قضاوتی: استفاده

 نآ امثال و «بازار بینیپیش» ،«بحرانی شرایط در هواپیما فرود برای مناسب تصمیم» مانند نگریآینده در سریع
 ایبر مناسب و قضاوتی هایروشبه ندهکنکمک اغلب و موردنظر مشکل زمینه در کمّی هایداده بر تأکید ب( کمّی: با

 ریزیبرنامه و گذاریسیاست

 «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 آغازیا جایگزین  بدیل 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 ایندهآی 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 نوظهوری سریع فناوریشناسای»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، برنامه پژوهی با رویکردهای کالن دربرای طراحی آینده     
نده دو ریزی برای آیگیرد. در خصوص برنامهقرار می موردتوجه« امید به آینده»و « بینیآینده»، «خواست انسان به آینده

زاویه خاصی  ها ازاز پارادایم هرکداموجود دارد که  1-95به شرح جدول « هنجاری»و « اکتشافی»پارادایم  کلی 
 نگرند. مفهوم آینده و نحوه رسیدن به آن میبه

 پژوهی  ریزی با رویکرد آیندههای برنامه.  پارادایم7-71جدول        
 توضیح پارادایم ردیف

-به انسان. ندکمی تبدیل آینده آن به را حال خود، قوانین با مطابق تاریخ است که ثابت و گذشته ومعلولیعلی آینده نتیجه اکتشافی 7

 آن منطقی تیجهن و تنها آینده اکتشاف و بینیپیش بر مبتنی پردازد. این پارادایممی آینده آن اکتشاف به بیرونی ناظر عنوان
 تحلیل بر و اغلب مبتنی« سال آینده 21نرخ بیکاری در »یا « سال آینده 71 در ایران جمعیت»توان به برای نمونه می. است

 آینده اشاره کرد.  هایسال در هاآن ادامه و گذشته روندهای
 مکن،م» هایو نقش مختار با تأکید بر وجود انواع آینده آینده گر بیرونی به سازندهتغییر جایگاه نقش انسان از نظاره هنجاری 2

 . دارد« یا خواسته آینده مطلوب»ها به و وابستگی آن «باورکردنی و محتمل



 

 

 598 مرجع پژوهش

 «آماری اقتصادسنجی و»، «اکتشافی و شناختی»کلی ه روش در سه دستتوان میرا « نگارییندهآ»از رویکردی دیگر        
 (. 2117، 7تقسیم کرد )رگر 8-95شرح جدول به« ساختاری و علی» و

 نگاری های اجرای رویکرد آینده. انواع روش3-71جدول 
 توضیح روش تخصصی روش کلی ردیف

7 
 ساختاری
 و علی

 «وتحلیل منفعتتجزیه»و « وفایدهوتحلیل هزینهزیهتج» ارزیابیالف( 
 «های پویاسیستم شبیه»و « سازی مدلشبیه»، «پایینبهسازی باالشبیه» سازیشبیهب( 
بررسی  بدون»و « های موضوعبررسی سازگاری در داخل حوزه»، «بررسی سازگاری محیط» سناریوج( 

 « سازگاری
2 

 آماری و
 اقتصادسنجی

و « تطبیقی همطالع»، «پیمایش چندبعدی»، «درخت وابستگی»، «شناسیوتحلیل ریختتجزیه» گیریتصمیمالف( 
 « های کلیدیفناوری»

 «های فازیروش»و « ریزی خطیهای اخطار سریع برنامهاخصش»، «های با تأخیر زمانمدل» اقتصادسنجیب( 
 «انتشار هتجزی»و « ی رشدمنحن»، «قیاس تاریخی»، «یابی روندبرون» روندج( 

 اکتشافی و 9
 شناختی

 « های خالقانهروش»و « هو مصاحبها پنل ازجمله خبرگان همشاور»، «انگیزیذهن» کوچک نمونهالف( 
 « بینی عقالیی دلفیپیش»و « پیمایش آرا، عقاید و انتظار» ب( نمونه بزرگ

-ها، رویکردهای نظری و معرفتمیان تعداد متنوع روش پژوهی ازدر طراحی پژوهش باید روش مناسب آینده     

رافائل »مربوط به پژوهشگری بنام  پژوهیآینده هایروش نسبتاً جامع از  هایبندیدستهشناختی انتخاب شود. یکی از 
 و پرکاربرد روش 94 از پژوهی به معرفی بیشآینده مطالعه 886 بررسی میالدی با 2116 است که در سال« پوپر

این  پرداخت. در« تعامل شواهد و خالقیت، خبرگی،»شامل  لوزی یک ضلع چهار در این مطالعات در رداستفادهمو
 (.2113، 2معرفی شدند )پوپر 3-95شرح جدول کمّی به روش نیمه ده و کمّی روش شش کیفی، روش بندی هفدهدسته

 پژوهی  در آینده استفادهقابلهای . انواع روش9-71جدول   
 توضیح انواع ردیف

 نگاری،-آینده هایکارگاه خبرگان، پانل مقاالت، محیطی، پویش شهروندی، هایپانل فکری، طوفان یا انگیزیذهن نگری،پس کیفی 7
 واتس تحلیل سناریوها، ارتباط، هایدرخت نظرسنجی، پیمایش شناسی،ریخت تحلیل ادبیات، مرور ها،مصاحبه بازی،

 روند یابیبرون و سازیمدل سازی،هشبی سنجی،کتاب کمّی  2
 گاشتنره و نفعانتحلیل ذی چندمعیاره، هایتحلیل کلیدی، هایفناوری دلفی، روش متقابل، تأثیر ساختاری، تحلیل نیمه کمّی 9
/ کمّی یوهایسنار زمانی، هایسری تحلیل نظرسنجی، گیری ورأی ترازیابی، پتنت، تحلیل اقدام،/ نقش اجرای تخیلی،-علمی سایر 4

 آمیزنبوغ نگریپیش و اسمیک

 صورتبه که کندمی اشاره نکته به این مطالعات از یک از هر استفاده فراوانی استخراج مطالعه ضمن این در پوپر     

 مناسب برای شناخت روش پنج حداقل ترکیب با توجه به معیارهایی مشخص نیازمند پژوهیآیندهمطالعات  میانگین

ها در شناخت و کاربرد دقیق قابلیت هر روش و توجه به سهم آنها به(. ترکیب روش2118هستند )پوپر،  آینده از
خمینی طور تبستگی دارد. برای نمونه روش طوفان ذهنی یا فکری به« خبرگی، شواهد، خالقیت و تعامل»چهار مؤلفه 

                                                           

1. Reger  
2. Popper 
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های شهروندی  عامل است یا روش پانلدرصد ت 71درصد خالقیت و  11درصد شواهد،  71درصد خبرگی،  71شامل 

شود. پوپر این چهار قابلیت درصد تعامل تشکیل می 11درصد خالقیت و  71درصد شواهد،  71درصد خبرگی،  71از 
گیرد تا الماس لوزی قرار می رأسدهد. هر قابلیت در یک دهد و دو طیف تشکیل میدر مقابل هم قرار می دودوبهرا 

و مرور ادبیات بیشترین نزدیکی را به رأس شواهد دارند،  سازیمدلهایی مانند ود. روششناختی تشکیل شروش
های لها، پانها، کارگاهتر هستند. کنفرانسهای کلیدی به رأس خبرگی نزدیکنگاشت و فناوریهای خبرگان، رهپانل

رها انگیتخیلی و شگفت –ی علمیهاگیری و نظرسنجی در سطح باالیی از تعامل قرار دارند و روششهروندی، رأی
های یلشناسی و تحلهای پیمایش، تحلیل ریختگیرند. روشدر باالترین جای نمودار نزدیک به رأس خالقیت قرار می

بین این  ها درها هستند. سایر روشچندمعیاره نیز در میانه لوزی و با ترکیب مقدار تقریباً برابری از همه این قابلیت
 (. 7933شوند )اشجعی، پخش می 7-95شرح شکل های مختلف الماس بهها در بخشروش

 
 پژوهی در چهار محور اصلیهای آینده. الگوی لوزی یا الماس پوپر برای سازماندهی روش0-71شکل 

 و معرفی شده است )ناظمی 71-95پژوهی در جدول های آیندهانتخاب روش ترین معیارهایبرخی از دیگر مهم      
 (. 7985 ی،قدیر
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   پژوهیآیندههای . معیارهای انتخاب انواع روش01-71جدول 
 معیارها  ردیف

 پول  و زمان ویژهبه منابع، 7
  نگاریآینده هایپروژه در ذینفعان و متخصصان مطلوب مشارکت میزان و وسعت 2
 تکمیل نتایج با رویکرد پشتیبانی و  دیگر هایروش 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
  مورداستفاده روش شناختیروش صالحیت 6

 

 
 گیری حظات نمونه. مال71-0

 «تعامل یا شواهد خبرگی، خالقیت،»ویژه چهار بعد های منتخب و بهروش یا روشگیری در سناریوپردازی بهنمونه
 بستگی دارد.  77-95شرح جدول به

 پژوهی  ها در آیندهگیری بر اساس ابعاد چهارگانه انتخاب روش. مالحظات نمونه00-71جدول   
 توضیح مورد ردیف

 ای و تخیلی علمی هایداستان نویسندگان همچون مهمی افراد 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  انآن ضمنی دانش و تجربیات از استفاده و افراد خبرگی و کارشناسی های با تأکید بر توانروش خبرگی 2
 «مطالعه یک مشاهدات و هافرضیه ها،نگرتر از نظریهجامع و نگرکل درک» ،«مناسب طریق ارائه و منطقی مشاوره»

 هایدیدگاه درواقع) دیگر تخصصی هایحوزه چالش و با بحث همراه کارشناسی هایتوان افزاییهای با تأکید بر همروش تعامل 9
 (غیرکارشناس فعاننذی

 انواع و آمار تحلیل مانند ابزار و اتکاقابل مستندسازی پشتیبانی با خاص ایپدیده نگریپیش و های با تأکید بر شرحروش شواهد 4
 ارزیابی  و سنجش نشانگرهای خاص

نیای امروز باعث شده سرعت تحوالت دکنند. ریزی میسال آینده برنامه 5یا  4ها برای دولت ها واغلب سازمان     
ای هتوان به انواع بازهمیآینده برای تعیین محدوده پژوهش درباره  روینازا. توجه شوددورتری  هایآیندهاست تا به 

 اشاره کرد.  72-95به شرح جدول  یموردبررسزمانی 
 های زمانی منتخب برای مطالعه آینده . انواع دوره02-71جدول 

 توضیح انواع ردیف
 سال تا یک نزدیک دهآین 7
 سال پنج تا یک مدتکوتاه آینده 2
 سال بیست تا شش مدتمیان آینده 9
 سال 51 تا 21 بلندمدت آینده 4
 سال 51 از بیشتر دور آینده 5

عنوان به« هارویدادها، روندها، تصویرها و اقدام» چهارعنصرتوان با محدوده انتخاب موضوعی را می یطورکلبه     
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 (. 7938قرار داد )خسروی،  موردتوجههای مختلف ل پیدایش آیندهعوام

 

 ها آوری داده. مالحظات جمع71-1

در  «هافرهنگ و هاگروه افراد،» کند کهتأکید می نکته این است و بر پژوهیآینده کلیدی مفاهیماز  7«بدیل هایآینده»
 خود، گیریو تصمیم نگریآینده بااستفاده از قوای ند. آنانقرار ندار واحد آینده یک سویبه شدهتعیین پیش از مسیری

ها با آوری دادهانتخاب کنند. لذا جمع آینده به منتهی مسیرهای و پیامدها از دامنه وسیعی میان از را ایآینده توانندمی
-باورپذیر، آینده هایآینده ممکن، هایآینده»شامل  بدیل هایشود. آیندهانجام می« آینده بدیل در هایگزینه» تأکید بر

 هستند. 79-95شرح جدول به 2«مطلوب هایمحتمل و آینده های
 پژوهی  ها در آیندههای بدیل یا گزینه.  انواع آینده07-71جدول 

 توضیح نوع ردیف
 وعن وقوع است. این لاحتما بدون توجه به میزان تصورقابل 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 امکان وقوع بشر، فعلی دانش اساس بر که هاییآینده باورپذیر 2

 است. « یابد؟
در اغلب موارد، احتمال بیشتری  اریج روندهای دارای احتمال بیشتر برای وقوع است. برای نمونه تداوم هاییآینده محتمل 9

 که ؤالس این به در پاسخ هادسته از آینده این. شودمی ترکم آن تحقق احتمال دورتر باشد، زمانی افق دارد؛ البته هرچه
 شوند. آوری میجمع« شود؟می محقق احتماالً چیز چه»

 رآمدهو ب د برای دیگری نامطلوب باشد. این آینده برانگیزانندهای که خواسته هر فرد یا سازمان است و شایهمان آینده   مطلوب 4
 پاسخ به این سؤال ها دراین دسته از آینده .باشد ها متفاوتتواند در بین افراد و گروهو لذا می ارزشی هایقضاوت از
 شوند. آوری میجمع« خواهیم؟می را چیزیچه تحقق» که

 دهد.     ا با یکدیگر و با اکنون را در قالب یک شکل نمایش میهارتباط انواع آینده 2-95شکل      

 
 ها با یکدیگر و با اکنون . ارتباط انواع آینده2-71شکل 

                                                           

1. Alternative Futures 
2. Possible Futures, Plausible Futures, Probable Futures and Preferable Futures 
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عنوان عناصر کلیدی و خروجی توان بهرا می« های ضعیفناپذیر و نشانههای اجتنابها، شگفتیروندها، پیشران» 
 (. 7933قرار داد )اشجعی،  موردتوجه 74-95 شرح جدولها بهآوری دادهضروری در جمع

 پژوهی  ها با رویکرد آیندهآوری داده.  عناصر کلیدی و خروجی در جمع00-71جدول 
 توضیح نوع ردیف

 رشد ختی،شناجمعیت هایتوسعه ازجملهبینی پیش قابل نسبتاً ماهیتی با زمانی دوره یک طی توسعه کلی گیریجهت روندها 7
 شوند: با رویکردهای کمّی یا کیفی که با رویکردهای زیر استفاده می جهانی اقتصادی توسعه و دانش جهانی

 شریات،ن مندنظام بر اساس بررسی گروه یا سازمان ورای دنیای در مهم تغییرات شناسایی جهت مداوم تالش:  الف( پویش
  آینده مهم در احتماالً تغییرات عالئمها برای شناسایی دیگر رسانه و اینترنتی هایپایگاه

 بالقوه اثرات و تغییر سرعت، علل، ماهیت، شناسایی جهت روند یک ارزیابی: روند  ب( تحلیل
 کلیدی گیرندگانتصمیم به منظم گزارش ارائه و زیاد بااهمیت روندهایی کنترل و پایش:   روند ج( پایش
 تغییر نرخ و میزان اساس بر روند شناسایی خط و زمان طی در و نمایش نمودار روند عددی داده برای :  روند د( تعمیم

  آینده و تعمیم آن به
ها یشرانپ ازجملهشود. فراهم می آینده از صحیحی ها امکان ترسیم تصویرکمک آنکه به آینده گیریشکل عوامل مؤثر در هاپیشران 2

و امثال آن « آن آثار اجتماعی فناوری و و علم در هعمد تحوالت»، «وهوایی در مدیریت منابعآب هایسیاست»توان به می
. آیدمی ودوجبه غیرمترقبه رویداد یک از سطحی شود، همراه پیشران یک با اتفاق یا بحرانی مفهوم یک اشاره کرد. وقتی

 . دارند آن پیامدهای و روپیش هایآینده پذیریانعطاف در واقعی تأثیر و نفوذ قدرت هاپیشران
 ایهشگفتی 9

 ناپذیراجتناب
 عملکرد حوهن مورد هایی دربر اساس تجارب گذشته و ایجاد فرض نشدهبینیپیش 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

 در این زمینه، اتخاذ پاسخ مناسب است.  کلیدی نکتهاست. « بهداشت سطح
 پیوستگی و سلسلدرباره ت پیشین انتظارات یا زننده توقعاتو برهم غیرمنتظره یا تحول روندها مهم در و سریع تغییرات هاغیرمترقبه 4

نه نوین دارد. برای نمو خدمات یا محصول چون ظهور فناوری جدید، متفاوتی اشکال تغییرات این. است وقایع یکدست
 کوتاهی زمان در و آمد صحنه به سازشگفتی و غیرمترقبه یک عنوانبه الکترونیکی حسابماشین معرفی 7361 سال در

 شد.  مکانیکی شکلبه اتمحاسب شدن رنگکم و قوانین تغییر باعث
براین است. بنا محاسبه غیرقابل قطعیت و عدم محاسبهقابل که متفاوت از ریسک است زیرا ریسک ناکافی یا دانش عدم قطعیت 5

 کند. یها کمک مقطیتعدم فضای در گیریتصمیم و آینده به ترسیم سناریوهای ها،قطعیت عدم. نیست هم کنترلقابل
 اغلب در عالئم این. نیستند رصد و رؤیتقابل العاده،فوق توجه اعمال بدون و عادی حالت در آینده که از هاییشانهن 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 و کنندمی دخالت رویدادها سیر و روندها در

 نها،آ انرژی رهاسازی صورت در و هستند باالیی بالقوه توان دارای ضعیف عالئم. است هاآن دائمی پایش و تأثیرگذار
 و یندهآ برای آمادگی معنی به آنها، استعداد ارزیابی و ضعیف عالئم کشف. شوند موجب توانندمی را بزرگی تغییرات

 است.  آتی رویدادهای سونامی و بهمن از پیشگیری

 است.  شدهارائهانگیزهای مرتبط ای از روندها و شگفتنمونه 75-95در جدول      
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 انگیزهای مرتبطی از روندها و شگفتا. نمونه01-71جدول 

 انگیزهاشگفت روند ردیف
ا، بازارها: مالی، کااله شننندنجهانی 7

 خدمات و کار
  سقوط بازارهای مالی جهان 
 تولید  قدرت و اقتصادی وریبهره افزایش 

 هاجنگ بین تمدن 
 آینده هایدهه در جهان اجتماعی و سیاسی اقتصادی، هایدرصحنه عمده هایناپایداری  سیاسی: جنگ قدرت بین ملل 2

 جهانی سطح در جدید کامالً نظامی ظهور 

 اعتماد آینده: ایجاد در نظامی سالح ترینمهم 
شننناختی، کاهش اجتماعی: جمعیت 9

 جمعیت
 و موج گسترده مهاجرت  هابرخورد نسل 

 گیر مانند ویروس کروناهای همهبیماری 

 چین در فرزندیتک سیاست درنتیجه مؤنث به نسبت مذکر افراد افزایش شمار  
ساخت  4 سعه و  اتحادیه اروپایی: تو

 نهادها
 ت شرقحرکت اتحادیه به سم 
 قارهو آثار آن روی  اروپا در مهاجرت مسئله به توجهیبی 

ضعیف  5 سایش و ت سبک زندگی: فر
 های سنتیخانواده

 بازگشت به خانواده 
 خود روزافزون نیروی کنترل و انقالب معنوی  

فناوری: سرعت پیشرفت فناوری و  6
 فناوری زیست

 دیمیق هایمدل در هاپارادوکس و علمی هایآشفتگی ظهور 

 هارایانه تکامل 

 های جدید در راستای جنگ قدرت و بیولوژیکپیدایش فناوری 

 
 ها. مالحظات تحلیل داده71-6

، «ریزی راهبردیریزی یا برنامهبرنامه»پژوهی، یعنی م حوزه آیندهوسه مفه نگاری حاصل تعاملآینده ازآنجاکه
نگاری ندهیهای آخروجی. ی آن تنها از جنس آینده نیستخروجاست؛ « سازیشبکه» و «سیاست هسیاستگذاری یاتوسع»

 (.7935)عظیمی و همکاران،  ندگیردر بر می ریزی راپیشنهادهایی از نوع سیاستگذاری و برنامه

 

 پژوهی های آینده. مالحظات اجرای انواع روش71-7
 یزی،انگذهن خبرگان، پانل محیطی، پویش شهروندی، پانل نگری،پس» همچون متنوعی هایروش از پژوهیآینده برای

 ی،دلف روند، تحلیل متقابل، اثر تحلیل ،SWOT تحلیل پیشینه، ادبیات مرور مصاحبه، بازی، ژوهی،آینده کارگاه
 و «دازیسناریوپر روند، کالن تحلیل/ روند یابیبرون سازی،شبیه و سازیمدل فناوری، نگاشتره کلیدی، هایفناوری

 هستند اجراقابل مورداشاره مالحظات همان با هاروش این از برخی. شودمی استفاده 76-95 دولج شرحبه آن امثال
 .شد خواهد داده توضیح ادامه در که دارند تریگسترده مالحظات برخی و
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 پژوهی  در آینده مورداستفادههای .  انواع روش06-71جدول 
 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 آینده» بر با فرض «معکوس ریزیبرنامه» یک عنوانبه

 .است «صدساله تا ده» زمانی هایبازه در «نشانگرها اساس بر روندها و رویدادها تحلیل» با همراه
 پانل 2

 شهروندی
 ای شهر یک نظیر جغرافیایی منطقه یک ساکنان یا و سیاسی واحد یک اعضای» ازجمله شهروندان هایگروه گردآوری

  ملی مرتبط در سطح شهر، منطقه یا مسائل 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 درباره جدید هایایده خلق منظوربه حضوری جلسات در مورداستفاده تعاملی و خالقانه روش انگیزی ذهن 5
 کارگاه 6

 پژوهیآینده
 وعوضم یک درباره بحث و ارائه 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 تضادهادر  مورداستفاده ریزیبرنامه و نگریهای پیشروش  از بازینظریه  1

  بازیگران رفتار و عمل کردن فضای
 یانم موجود شآوری دانبرای جمع مشاوره عنوان ابزارو 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
 اثرمتقابل

)اغلب  هاآن مستقل ارزیابی جایبه متغیرها از ایمجموعه متقابل روابط بررسی برای مندنظام و روشی یافتهساختیا 
 متقابل( اثرات از متشکل با کمک ماتریسی هم بر متغیرها متقابل اثرات ارزیابی برای ارشناسیک قضاوت استفاده از

 تاریخی، روند تحلیل فرعی مانند روش چندین راهبردی با ریزیبرنامه و وکارکسب بازاریابی، هایحوزه اغلب در روند تحلیل 72
یدن به بخشها برای عمقروش دیگر کنار در روند از تحلیل)تأکید بر استفاده  ایچرخه الگوهای تحلیل محتوا، تحلیل
 ها درباره آینده( تحلیل

یدن برای رس نام صورت بدونبه نظرات مجموعه از بازخورد ارائههمراه با  ثابت افراد تعدادی از تکرارشونده نظرسنجی دلفی 79
  نظرانصاحب آرای مجموعه از همگرا ایبه نتیجه

 هایفناوری 74
 دیکلی

 آفرینرزشامنطقه )با تأکید بر فناوری ثروت یا  یا کشور صنعت، یک برای کلیدی هایفناوری فهرست توصیف و شرح
 ها(دیگر فناوری اثرگذار بر یا رقابتی ایجادکننده مزیت یا زندگی بهبودهنده کیفیت یا

 نگاشتره 75
 فناوری

 با متناظر و هم با ارتباط در مختلف هایفناوری توسعه راه همراه با نقشه 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 آینده برای حال تا گذشته

 آینده از متفاوتی هاینسخه اساس بر آینده توصیف سناریوپردازی 78
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س
 انگیزی یا طوفان فکریاجرای روش ذهن. مالحظات 71-7-0

خاص و اعالم  موضوعی بر اساس تفکر خالقانه درباره  کوچک جمعی کمک به جدید هایایده انگیزی بر خلقذهن
(. این روش اغلب به ایجاد نقشه ذهنی و نکات 2114، 7است )کورنیش انتقاد دیگران از هراس و بیم نظرات بدون

مبتنی بر « انگیزی یا طوفان فکریذهن»شود. روش خالقانه در سازمان یا تیم منجر میهای حلعنوان راهخوبی به
ظرفیت فکری انسان برای ایجاد مشارکت است. البته ظرفیت فکری هر انسانی محدودیت دارد اما تولید فکر با حضور 

ر آن است که افراد دیگر با مشارکت یابد. دلیل این امای افزایش میالعادهطور فوقافراد حائزشرایط در کنار هم، به
(. از نکات مهم در اجرای 7938)مالیی،  دهندشکلی تصاعدی افزایش میظرفیت ذهنی خود، ظرفیت ذهنی جمعی را به

 معرفی شده است.  71-95انگیزی در جدول روش ذهن
 انگیزی  . نکات مهم در اجرای روش ذهن07-71جدول 

 نکات  ردیف
 گزاری جلسه آرامش در محیط بر 7
 عجیب و ساده(  درباره نظرات برای جلوگیری از ایجاد مانع در بروز خالقیت )حتی شدهمطرح قضاوت و انتقاد درباره نظرات پرهیز از 2
 ها یا فشار مدیران جلسه آن درباره کیفیت طور کامل و آزاد و بدون نگرانیبه هاایده بیشتر چه ایجاد فضایی برای ارائه هر 9
  غیرعادی و با محوریت هرچه ایده بیشتر، بهتر  هایها و حتی وجود ایدهتأکید بر کمیت ایده 4
 دیگران هایایده اساس بر مطلب طرح 5
  کنندگان برای تشخیص موارد مشابه و تکراریبرای همه شرکت رؤیتقابلها در محیط ثبت ایده 6

ها، اطمینان الزم برای ایجاد و تولید که با پیروی و عمل کردن به آندر هر جلسه یا نشست، قوانینی وجود دارند      
 «سازی، اجرا و ارزیابی و اجرای نتایجآماده»انگیزی در سه مرحله آید. جلسه ذهنوجود می، بهموردنظربهترین نتیجه 

 گیرد. قرار می موردتوجه 78-95شرح جدول به
   انگیزی .  مراحل اجرای روش ذهن03-71جدول 

 توضیح مراحل ردیف
تعیین »، «جلسه افراد الزم برای حضور در و تعیین تعداد»، «اصلی آن مبحث و جلسه برگزاری تعیین هدف»با تأکید بر  سازیآماده 7

 « مکان جلسه و زمان
انعت از برای مم فنتأکید بر خاموش کردن تل»، «معرفی هدف و قوانین جلسه در ابتدا» ازجمله جلسه با تأکید بر هدایت اجرا 2

 ثبت همه پیشنهادها بدون توجه به کیفیت»، «در کنار توضیح شفاهی جلسه ارائه مکتوب قوانین»، «برهم خوردن تمرکز
گان با کنندتسهیل فضا برای نظردادن توسط شرکت»، «کنندگانبرای همه شرکت مشاهدهقابلبرد یا فضا آن در وایت

قدردانی از حضور و مشارکت و اطمینان از »و « کالمی بعدی؟ همراه با تشویق ایده یا طرح سؤاالتی چون: ایده دیگر؟
 «ایجادشده نتایج کارگیریبه و ارزیابی نسبت به چگونگی هاآن آگاهی

 با و پیشنهادها متناسب هابندی ایدهبندی و اولویتو شامل گروه جلسه اجرای از بعد روز  ساعت تا چند از چند ارزیابی 9
  رسمی ارزیابی ع و بر اساسموضو

 اشاره کرد.  73-95شرح جدول توان به مواردی بهانگیزی میترین مزایای استفاده از روش ذهناز مهم     

                                                           

1. Cornish  
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 انگیزی  . مزایای روش ذهن09-71جدول 
 مزایا  ردیف

  کم هزینه زیاد و با سرعت هاحلشدن راهمشخص 7
 غیرمنتظره و ای جدیدهحلراه و امکان دستیابی به نتایج 2
 موردنظر موضوع و مشکل از جامع امکان ایجاد تصویری 9
  تیمی کار امکان ایجاد فضای 4
  تیم در ایجادشده مشکل قبال در مشترک امکان ایجاد مسئولیت 5
  حاصله نتایج قبال در همگانی پذیریامکان ایجاد مسئولیت 6
  سازیتصمیم درروند کارکنان کتمشار واسطهبه اجرایی تسهیل فرآیندهای 1

 

 . مالحظات اجرای روش پانل خبرگان71-7-2
تشکل ها مشود. پانلصورت روش تکمیلی استفاده میعنوان 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 
شده توسط مدیر پانل، ضمن بررسی موضوعات به تفسیر پردازند. در این جلسات با زمان تعیینبه بحث و مشورت می

های انحراف، چگونگی تعامالت اعضای پانل بوده که شود. یکی از نگرانیمدارک و شواهد در دسترس پرداخته می
ها، اعضا هرگز همدیگر را در طی یک ، در تعدادی از پانلدرواقعشد. شکل حضوری و چهره به چهره نباتواند بهمی

لفی( طور مثال دکنند. به همین دلیل، تعامالت از طریق اینترنت یا از طریق فرآیند اجرای کار )بهپروژه مالقات نمی
 ونهچگ« انلهای کاری و ساختار پفعالیت»گیرد. در طراحی پژوهش پانل خبرگان باید مشخص کرد که صورت می

و  های اطالعاتینیازمندی»کند. همچنین باید کار می هایشزیرگروهعنوان یک کل یا از طریق است. یعنی آیا پانل به
بندی جلسات بر اساس تعداد، ترتیب و زمان هر زمان»آوری آن مشخص شود. از دیگر نکات مهم های جمعروش
 م نتایج جلسه نیز مشخص شود. اعال زمانی برنامه است. در ادامه باید « جلسه

های فرایند ها مراکز اصلی و قطبپژوهی متفاوت است. در برخی موارد، پانلهای آیندهها در پروژهنقش پانل     
ای هآوری و تحلیل کرده و در دیگر روشهای گوناگون را گردها و نظرات گروهای که دادهگونهپژوهی هستند بهآینده
رد کنند. در برخی مواها و پیشنهادهایی برای اجرا ارائه میروند و اولویتکار میمانند سناریونویسی به پژوهی،آینده

، 7دهند )پاولها و عناوین برای انجام یک پروژه دلفی را انجام میتری مانند تدوین گزارهها وظایف خاصدیگر، پانل
2119). 

های خاص پانل را مشخص و چگونگی انجام این رپرست، فعالیتها ضروری است. سوجود سرپرست برای پانل     
 ها وجود دارد. دراعضا بفهمند چه انتظاری از آن کمدستکه  ایگونهبهدهد. ها را به اعضای پانل توضیح میفعالیت

                                                           

1. Powell  
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س
در »و « تجربه کاری»ای در این انتخاب ای داشت. دو معیار عمدهانتخاب رئیس یا سرپرست پانل باید دقت ویژه

رکیب ت»توان با تأکید بر دو محور های الزم برای آن میاست. با مشخص شدن حوزه پانل و تخصص« دسترس بودن
 ها برایها و تخصصها، مقامتعادل پانل یا ترکیب الزم از دیدگاه»و  « هاها و تخصصپانل یا ترکیب الزم از دانش

ی ها در یک پروژهضای پانل را شناسایی کرد. در مورد تعداد پانلتوان اعمی« هاگیریها و نتیجهتعادل در تحلیل
گیرند، پانل را در بر می 8تا  6ها تعداد کمی در حدود پژوهی، هیچ قانون ثابتی وجود ندارد. برخی پروژهآینده

دهند. یپانل را تشکیل م 21تا  75های دیگر جهت تحقق بخشیدن به همین هدف، تعداد برخی پروژه کهدرصورتی
های مالی، وظایف مدیریت پروژه و امثال آن 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 شود. تعداد بیشتر پانل، اجازهاتخاذ می
 (. 7933دهد )اشجعی، شدن پروژه را افزایش می تکهتکهو  ارتباطاتی مناسب خطر متالشی شدن

ند از طریق تواهای پانل برای اعضا توضیح داده شود. این امر میبا تعیین سرپرست و اعضای پانل، باید فعالیت      
 گام بهر پنجتوان دهای اجرایی در روش پانل خبرگان را میگام درمجموعاول پانل باشد.  مالقات رودررو و در جلسه

 (.2116، 7خالصه کرد )لندتا 21-95شرح جدول 
 . مراحل اجرای روش پانل خبرگان   21-71جدول 

 مراحل  ردیف
 توسط کمیته مجری های الزم برای تشکیل پانلحوزه تعیین تعداد 7
 توسط کمیته مجری  هاپانل رئیس و تعیین اعضا 2
 اهداف به رسیدن نحوه یا هاپانل وظایف و هاپانل لتشکی از و توجیه اعضا درباره هدف تبیین 9
 جلسات برگزاری و هاپانل جلسات بندیزمان تعیین 4
 هاپانل نهایی گزارش تدوین 5

های تحلیل نتایج پانل خبرگان، استفاده از شاخص اجماع است. رسیدن به اجماع در پانل خبرگان، بر یکی از راه      
است. اجماع به معننی یافتن پاسخ صحیح نیست، بلکه صرفًا  هاتفاوتاینده یا مشخص شدن درباره ینک  نظراتفاق

زمیننه  چراکه، نیسنت پذیرامکانکنندگان درباره ینک موضوع است. البته دستیابی به توافق صند درصد توافق شرکت
جایگزینی برای مرور علمی  سیاسنی، اجتمناعی، اقتصنادی و علمنی افنراد متفناوت اسنت. همچننین اینن روش

نیست. معیار درصد اجماع و تفسیر نظنر متخصصنین است. اغلب زمانی درباره  منتشرشدهینا مقناالت  هاگزارش
 (.2111 و همکاران، 2شود کنه درصد مشخصی از آرا وجود داشته باشد )مانکاگیری میاجماع تصمیم

های مکتوب در فواصل کاری و در انتهای پروژه اعالم کنند. موضوع شگزار اساس برها باید نتایج حاصله را پانل     
له های حاصها به همراه توصیهها و همچنین اعالم اولویتو یافته شدهانجامهای اصلی در ارائه گزارش، انتشار تحلیل

                                                           

1. Landeta  
2. Manca   
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 باشد )مالیی، 27-95شرح جدول ها باید دربردارنده مواردی بهبر اساس بهترین شواهد در دسترس است. گزارش

7938 .) 
 . محورهای الزم در تدوین گزارش نهایی در روش پانل خبرگان   20-71جدول 

 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 طبیقیت مطالعات هایداده ارائه) پایه و اصلی اصول اعالم 9
 هایافته اساس بر شدهتعیین هایاولویت و هافرصت درباره موانع، توضیحات ها وسرفصل 4
  پانل اجرای از حاصله نتایج خالصه ارائه 5

   .(7984)آساکول، برخوردار است 22-95شرح جدول استفاده از روش پانل خبرگان از مزایایی به     
 . مزایای استفاده از روش پانل خبرگان   22-71جدول  

 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 مورداستفاده هایروش دیگر تکمیل 9
 هاپانل جلسات بودن علنی و پانل اعضای بیوگرافی شرح طریق از ،نگاریآینده پروژه به بخشیدن اقتدار و اعتبار 4

 

 یل اثر متقابل          . مالحظات اجرای روش تحل71-7-7
 و« قابل عواملثر متاتحلیل » ی تحت عنوانماتریسو در « کیفی و کمّی»با رویکرد ثر متقابل ا یا روش تحلیل ساختاری

که خبرگان قضاوت خود را در مورد تأثیر هریک از عوامل  ترتیباینبه. شودمیخبرگان تکمیل از با تشکیل پانلی 
= بدون 1»کنند. در این حالت میبیان  9تا  1، در قالب اعداد شدهدرجعوامل که در ستون  مندرج در سطر، بر تمامی

های مربوطه اجماع نظرات در خانه درنهایت. دهدرا نشان می« = تأثیر زیاد9»و  «= تأثیر متوسط2»، «= تأثیر کم7»، «تأثیر
های هر ستون بیانگر جمع غیرفعال است. دادهمجموع اعداد هر سطر، بیانگر جمع فعال و مجموع  .گیرندمیقرار 

 آمدهدستبه هایدادهدرنهایت ، آنتکمیل  خبرگان و  تشکیل پانل پس ازماتریس تحلیل اثر متقابل بین عوامل کلیدی، 
 اآمده از تحلیل ماتریس و نحوۀ توزیع متغیرهدست. عوامل بهشودتحلیل میمک افزار میکنرم از طریقاین ماتریس  از

 رواقعدو  بودهای بر یکدیگر عوامل برگزیده و پراکندهاثرات که  خواهد بود در نمودار )حول قطر( بیانگر این نکته
بار  2های آماری با دیگر، ماتریس بر اساس شاخص . ازطرفکندرا مشخص می ناپایدارپایدار و یا وضعیت سیستم 

    گیرد تا روایی ماتریس تعیین شود.یقرار م موردبررسیشدگی چرخش از مطلوبیت و بهینه
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وجود احتمال »هدف اصلی تحلیل اثر متقابل شناسایی تأثیر وقایع بر یکدیگر است. فرض این روش این است که      

(. در این روش، 7،7334وقوع سایر رخدادها اثر دارد )گلنبر وقوع و یا عدم« رخداد یا عدم رخداد هر واقعه در آینده
پیدا  های معمول برایترین روشقضاوتی و تجربی در نظر گرفته شوند و یکی از مطرح صورتبهتوانند میها احتمال

(. برخی کارشناسان از 2،7317خبرگان و یا دلفی است )انزر ازنظرهای شرطی استفاده های پایه و احتمالکردن احتمال
نند کمی استفادهاز تکرارهای مختلف  آمدهدستهببندی سناریوهای های تحلیل اثر متقابل در قالب خوشهخروجی
)پورشیخعلی و بهرامی، دنبال کرد  29-95توان در جدول (. مراحل روش تحلیل اثر متقابل را می7381،  9)مارتینو

7982.) 
 . مراحل اجرای روش تحلیل اثر متقابل یا تحلیل ساختاری    27-71جدول 

 مراحل   ردیف
 سناریوها برای استفاده در موردنظر کلی اهداف بر مؤثر تعیین عوامل 7
 افزایش و دهندگانپاسخ دلیل آثار نامطلوب در دقتبه تأثیربی 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
 )کامل کردن ماتریس« افتد؟می اتفاق احتمالی چه با 2 اتفاق افتد اتفاق 7 اتفاق اگر» منطق و بررسی اثرات با شرطی احتماالت کردن اپید 9

 دهنده(توسط متخصصان پاسخ شدهداده نسبت عدد بودن پذیرامکان گرفتن نظربا همین شکل و تأکید به در 
 

 زی. مالحظات اجرای روش سناریوپردا71-7-0
 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 تحت موقعیت
رای ب قابل جایگزین آینده هایمحیط مورد در فرد ادراکات به بخشیدن نظم برای ابزاری این روش. کندکمک می« هاآن

 است.  24-95شرح جدول هایی بهاجرای درست تصمیمات و دارای ویژگی
 های سناریو     . ویژگی20-71جدول 

 هاویژگی ردیف
 آینده در اهموقعیت آن تا حال در اینقطه هر از مسیر توصیف و آینده محیط هایموقعیت توسعه 7
 اساس بر احتمالی هایآینده توسعه و تحول مسیرهای توصیف و منطقی هایفرض آینده با از منسجم و قبولقابل 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 ویدادها برای حرکت ازر از ایرشته و آینده وضعیت از توصیفی 4
-رنامهب با بلندمدت و مدتمیان هایآینده سازییکپارچه و امکان باال قطعیت عدم با دورنگرانه هایتصمیم اتخاذ کمک به برای ابزارهایی 5

  مدتمیان و مدتکوتاه راهبردی هایریزی
  تصمیم آینده و کمک به اجرای درست متفاوت هایمحیط در فرد ادراکات به بخشیدن نظم برای ابزاری 6

                                                           

1. Glenn 
2. Enzer 
3. Martino 
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 بگذارد. پیشرو است ممکن آینده آنچه مورد در داخلی اجماع 1
  سازمان هایمنظور اجرای تصمیمبه ممکن هایآینده تجسم برای عملی روشی 8
 هافرصت و هاچالش مشکالت، سازیرو با تأکید بر روشنپیش آینده محتمل مسیر از جزئیات با و کامل تصویری 3
 آینده تحقق 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 شناسا. به این شکل که متعارف 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
همراه توضیحاتی محتمل از موارد با احتمال یک سناریوی طبیعی و منطقی، مسیری از زمان حال به آینده مطلوب، به   

کند. یک سناریوی خوب بایستی معقول و از ثبات درونی برخوردار بوده و برای اتخاذ تصمیمات، وقوع را ترسیم می
 در مختلف انتظارات ترسیم تصویر، تمامی دیدن برای راه (. بنابراین بهترین2178، 7د )گوردون و گلنکاربردی باش

 قبولقابلگوناگون بارویکردی منسجم و محتوایی  انتظارات حاصل از کالمی داستان سناریو قالب چند سناریو است.
 ت. معرفی شده اس 25-95ترین نکات برای سناریونویسی در جدول است. مهم

 . نکات مهم در سناریونویسی     21-71جدول 
 نکات ردیف

  آینده خارجی محیط برای هاییبا جایگزین متفاوت موضوع انتخاب چند و تحوالت جدول در پرتأثیر بررسی تحوالت 7
  مناسب نتایج از طیفی بیانگر موضوع چهار یا انتخاب سه موضوعات، تشخیص از بعد 2
  موضوع خود با و یکدیگر دارای مطابقت با انتخابی موضوع چهار یا سه در انتظارات کامل تفکیک فهرست 9
 شروع نوشتن سناریو 4
  خاص سناریوی یک برای نشان دادن ماهیت پاراگراف شش چهارتاکفایت  ،طورمعمولبه 5
 نداشتن گویانهپیش سناریوی تأکید بر دغدغه یک 6
 «بود خواهد ترسیم دقیق آنچه»جای به« باشدتواند تصویر آنچه می»تالش برای  1
  اندازچشم دهیتأکید بر اثر سناریو در شکل 8
 خاص  سناریو یک برای استفادهقابل تخیلی توجه به مفاهیمی 3
  سناریو یک از بیش در استفادهقابل توجه به مفاهیم 71
  سناریوها امتم در شناساییقابلانداز چشم ،شدهبینیپیش آینده بهترین 77

از  موقتی نتایج انداز بهچشم تبیین برای توانمی سازمان، آینده خارجی محیط از سناریو چهار یا سه تنظیم از پس     
 ضعیتو را در سازمان توانمی با تأکید بر اینکه چگونه سناریو یافت. نخست با بررسی جداگانه هر دو مسیر دست
 سناریو ره پرداختن به و ضعف، و قوت نقاط دوم با شناسایی .قرار داد خاص یویبا سنار برداریبهره کسب بیشترین

 .دباش آن قوت نقاط برتکیه یا و سازمان هایضعف بر غلبه از حاکی تواندمی هاروش این. هست که شکلی همان در

                                                           

1.  Gordon & Glenn 
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 زمان از توصیفی »و « طلوبتا رسیدن به آینده م حال زمان داستان از یک نگارش»کلی  راه دو سناریونویسی برای     

 26-95شرح جدول توان مراحلی بهوجود دارد. برای سناریونویسی می« گذشته به گذرا نگاهی مطلوب همراه با آینده
 (.7981 شواترز،)را دنبال کرد 

 .  مراحل اجرای روش سناریوپردازی   26-71جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 موضوع شناسایی 7
 اصلی

 اب متناسب هایپرسش طرح با گیری راهبردی در آیندهبرای تصمیم مهم و دارای اولویت موضوعات شناسایی
 ،«اندیشند؟می چیز چه به نزدیک آینده در سازمان مدیران» ازجمله سازمان برتر هایارزش و اندازچشم مأموریت،

 مانساز در فناوری یا صنعت توسعه و رشد مسیر»، «کدامند؟ سازمان آینده بر درازمدت دارای اثرات هایتصمیم»
و « است؟ جهت کدام در تغییرات وسویسمت»، «مؤثرند؟ سازمان توسعه و رشد در رویدادهایی چه»، «چیست؟

 « رسد؟می موفقیت به سازمان محیطی و شرایط چه تحت»
 عوامل فهرست 2

 بر مؤثر کلیدی
 توسعه

 وریآجمع احتمالی برای اثرگذار و غیرمنتظره ادهایروید و مهم و کلیدی موضوعات روی زمانهمتأکید بر تمرکز 
 یا موفقیت بر محیطی اثرگذار عوامل و فناوری هایپیشرفت به توان به توجهاطالعات است. برای نمونه می

از  اندعبارتسؤاالت مهم در این مرحله،  ازجملهاشاره کرد.  حیاتی این عوامل از سازمان و تهیه فهرستی شکست
 کستش یا موفقیت باعث چیزهاییچه»، «بدانند؟ را چیزهاییچه باید گیرانتصمیم کلیدی، هایبانتخا برای»

 «. کدامند؟ گرفتن نتایج در شکل 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 بندیاولویت 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 « ه در مرحله اولشدتصمیم 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 هایبل، فرضاحتمالی در مرحله ق سناریوهای در کلیدی شناسایی محورهای
 پیشران نیروهای تأثیر چگونگی توان ازسناریو، می منطق آوردن دست به برای. است مختلف نوشتن سناریوهای

 اولویت یا درجه نامعین بودن این عوامل استفاده کرد.  یکدیگر، بر هاآن تعامل یا تقابل نحوه و
 دمع دارای موضوعاتی چه»، «هستند؟ عواملی چه کلیدی پیشران نیروهای»چون  هایپرسش به باید لهمرح این در سناریوها تدوین 6

، «د؟بو خواهند چگونه رویدادها و حوادث منطقی روند»، «هستند؟ چه اجتنابغیرقابل هایآینده»، «هستند؟ قطعیت
 و قیمنط تا باشد باید چگونه هاسناریو پایانی نقطه»، «است؟ خاصی سناریوی کنندهتسهیل رویدادهایی چه»

 .است اصلی تصمیم به رسیدن برای مختلف جداول و نمودارها ترسیم  پاسخ داد. هدف« باشد؟ باورکردنی
نتایج و  تحلیل 1

 سناریو هر پیامدهای
 از کی هر عملکرد که دید باید. بازگشت اول گام در شدهشناسایی هایتصمیم به باید سناریوها تدوین از پس

ه ب ضعف و قوت ازنظر موردنظر تصمیم مرحله، این رسند. درمی نظربه چطور سناریوها از یک هر در هاصمیمت
ط در یا فق سناریوها همه در راهبردی تصمیمات آیا»، «؟اندکدمتصمیم  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 پیشران معین و عدم قطعیت نسبتاًهای مربوط به عناصر بر اساس فرض      
های ندهبرای اکتشاف آی چارچوبی مفهومیسه محور مذکور  درواقعتوان سناریوهای مختلفی را تبیین کرد. کلیدی، می
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آورند. هنگام تدوین سناریوها بهتر است از گروهی از افراد که در شرکت، سازمان یا دولت ممکن و متعدد را فراهم می
ی اگیری ندارند، استفاده شود. هر یک از اعضای گروه بررسی خود را انجام داده و سپس در جلسهمسئولیت تصمیم

 چه»و  «مبهم هستند؟ و نامشخص موضوعاتی چه»، «؟اندکدم کلیدی پیشران نیروهای»هایی همچون سشمشترک به پر
(. هدف از این کار ترسیم نمودارها و 7984بنیاد توسعه فردا،دهند )پاسخ می« هستند؟ اجتنابغیرقابل هاییآینده

 است.  9-95      های زمانی به شرح شکلهای مختلف برای تصمیم اصلی با افقانتخاب

 
 های سناریو . انواع افق7-71شکل 
مرور کرد )علیزاده  21-95توان موارد مهم آن را در جدول شود که میرویکردهای مختلفی از سناریوپردازی مطرح می

 (.7981و همکاران، 

 بندی از روش سناریوپردازی. انواع دسته27-71جدول 
 ی ویژگ انواع سناریو رویکرد نظرصاحب ردیف

 (شناسی آیندپیش)  آینده به حال/گذشته از روند بر مبتنی انجام/آغاز میلر 7
 (آیندسازیپیش)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
 فمختل اندازهایچشمبر پایه  هنجاری

 سطح فردی )انتخاب یک اقدام برای تحقق یک هدف شخصی( درونی فردیت هیدن وندر 9
 های ممکن(سطح بیرونی )الگوی ذهنی از دنیای بیرون در ترسیم آینده بیرونی

 متغیرهای دمرز 4
 سناریو

 چندبخشیبخشی یا تک 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 کانون تمرکز اقدام

 ارائه چندین محیط متمایز از آینده جهانی محیطی بعد راندال و فهی 5
 ارائه چندین وضعیت متمایز از آینده صنعت صنعت
 متمایز رقبا برای آینده استراتژیشناسایی و آزمایش چندین ارائه روش رقیب
 ها و تهدیدها ارائه چندین آینده متمایز از فناوری پویا و فرصت فناوری

 نمادین )سطحی(–بندی شده چارچوب کامالً نمایاندن )تدوین و ارائه( هایجنبه مولر اشتین 6
 مسئله مشخص و محدود –جهانی  موضوع )گستره(
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 کیفی-نیمه کمّی مقداری متفاوت

 مدت، بلندمدت و مستقل از زمانمدت، میانموقعیت، فرایند، کوتاه زمانی
 محوریکننده هدف و  نتیجهموضوع، اکتشافی، وضع کارکردی

 رسمی )متن مکتوب یا همان سناریو( و  قصدی ایگزاره
 جامع پوشش نوتن ون 1

 وضوعیم
 یا اکتشافی: پروژه هدف

 تصمیم به کمک
 هنجاری(-نوع هنجارها )توصیفی

 آینده معکوس( -بینینقطه برتری )پیش
موضوع، مقیاس زمانی و ابعادی )بر اساس مسئله، حوزه خاص، بنیاد یا 

 ای(، گستره جهانی، ملی یا منطقهمدتکوتاهمؤسسه، دوره بلند یا 
 یا ودیشه: فرایند طرح

 رسمی
 های کیفی(داده-های کمّیاطالعاتی )داده

 های گسترده یا محدود(برداری منابع )اشتراکی، بررسیروش داده
 شرایط نهادی )باز یا محدودشده(

 ای پیچیده: سناریو محتوای
 ساده

 ای بر پایه روند( ماهیت، متغیرها، پویایی )سلسله رویدادهای زنجیره
 ح انحراف )بدیل یا متعارف(سط

 سطح یکپارچگی )کم یا زیاد(
 بندیطبقه 8

 لیست
 پوشش

 سناریویی
طرح فرایند: شهودی یا 

 رسمی
 فرایند، روش تدوین سناریو ورسومآدابزمان تدوین سناریو، 

 ومنعطف، تحلیل روند، تحلیل متقاطع ...(وبلند، صلب)کوتاه
محتوای سناریو: ساده یا 
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 هدف کلی: آشنایی با روش پژوهش در مطالعات تطبیقی  

 اهداف یادگیری
  آشنایی با مفهوم و انواع پژوهش تطبیقی 
 گیری در پژوهش تطبیقی آشنایی با مالحظات نمونه 

 ش تطبیقیآوری داده در پژوهآشنایی با مالحظات جمع 

 ها در پژوهش تطبیقی آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 606 مرجع پژوهش

 مقدمه

تطبیق رویکردی مطالعاتی با مراحل مختلف است که مقایسه یکی از اجزا و محور کلیدی آن است. در این فصل به 
 ع مسیرهای اجرای پژوهشی در این نوع مطالعات پرداخته خواهد شد. معرفی پژوهش تطبیقی و انوا

 
 . مفهوم پژوهش تطبیقی76-0

«  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« تطبیقروش »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»هدف فقط 
 های موردبررسی اثبات شود.  پذیری پدیدهای حل شود. در مطالعات تطبیقی، باید ابتدا مقایسهآن مسئله

با هدف »و « ای مشخصدامنه»، «دو یا چند پدیده»یسه جزئی کلیدی از این روش مطالعاتی است که طی آن مقا
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»سه برای فهم تفاوت دارد. رویکرد تطبیقی مبتنی بر مقای« 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 7-96توان به مواردی به شرح جدول ترین دالیل این گرایش میو به رشد بوده است. از مهمر« آن
 (. 7934آرانی، 

 . دالیل گرایش پژوهشگران به روش تطبیقی0-76جدول     
 توضیح دالیل ردیف

 هاماندگیفاده از تجارب برای جبران عقبشناخت محورهای موفق و رو به رشد در ابعاد تطبیق و است استفاده از تجارب 7
های گسترش 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« زیبا یا زشت، بلند یا کوتاه و آرام یا پرخاشگر»های ظاهری فردی از ابعاد قتی ویژگیاست، برای نمونه و

ها مشابهت منظور فهمبر اساس مقایسه به« روش تطبیقی»گیرد. شده صورت میهای شناساییمقایسه با افراد یا شاخص
و پیامدهای  ها شرایطها و تفاوتن مشابهتگیرد. تحلیل روش تطبیقی عالوه بر توصیف و تبییها شکل میو تفاوت

(. 7984کی و مارش، گیرد )مکها، جوامع و کشورها را در برمیواحدهای کوچک و بزرگ اجتماعی از خانواده تا ملت
 موردتوجه قرار گیرد، به شرح جدول« پژوهش تطبیقی»عنوان شود تا یک پژوهش بههای که باعث میترین ویژگیمهم
  هستند. 96-2
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س
 های یک پژوهش تطبیقیترین ویژگی. مهم2-76جدول 

 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
 امعهبرای توضیح علل شباهت یا تفاوت میان دو جاستفاده از تفسیرهای تاریخی، اجتماعی، فرهنگی یا اقتصادی 

رویکرد متناسب  9
 نگرجزئی

ها نباید فقط در سطح کالن )مانند مقایسه نظام آموزشی دو کشور ایران و ترکیه( ها و تفاوتبررسی شباهت
ه ز موردتوجهای هر نظام )مانند آموزش حقوق شهروندی در نظام آموزشی( نیای از ویژگیباشد؛ بلکه باید پاره

 قرار گیرد. 
توان ق میترین واحدهای تطبیدر ابتدا باید سطوح تطبیق یا مشاهده با ذکر دالیل انتخاب مشخص باشند. از رایج تعیین سطوح تطبیق 4

 به مکانی و زمانی اشاره کرد. 
گیرد )مانند بررسی ه میجای متغیرمحوری از مورد محوری و سطوح تطبیق در دو محدوده متفاوت بهربه مورد محوری 5

 جوسازمانی مدارس متوسطه و رابطه آن با رضایت شغلی دبیران در دو استان سمنان ایران و ماهراشترای هند(. 

« ستانفرد، کالس، ناحیه یا ا»های تطبیقی با سطوح تطبیق مکانی در حد های مورداشاره، پژوهشبا توجه به ویژگی     
ت و های تطبیقی، قابلیهای پژوهشاجرا هستند. یکی از ویژگیتوصیفی یا آزمایشی قابلهای در اغلب موارد با روش

مفهوم  وجود به سبب ماهیتاست. بااین« کمّی، کیفی و ترکیبی»گیری از هر سه روش توانایی گسترده آن برای بهره
جه این امر را باید در تو های کیفی است. دلیلهای تطبیقی اغلب معطوف به روشنگرش غالب در پژوهش« تطبیق»

ورد م»توان به هر دو گروه های تطبیقی را میجستجو کرد. اگرچه پژوهش« مورد و متغیر»به نقش محوری دو مفهوم 
محور -رهای متغیمحور بیشتر دارای ماهیتی کیفی و پژوهش-های موردتقسیم کرد؛ ولی پژوهش« متغیرمحور»و « محور

آسانی متغیرهای متفاوت را نادیده تواند بهمحور، پژوهشگر می-های متغیرپژوهش بیشتر کمّی هستند. همچنین در
محور،  های موردبگیرد و فقط رابطه میان دو یا چند متغیر معین را با هم بررسی کند. این در حالی است که در پژوهش

 هایغیرهای فراوانی باشد. پژوهشتواند دربردارنده متای از موردها سروکار دارد که هر یک میپژوهشگر با مجموعه
محور، -های موردکه پژوهشدهند، درحالیمتغیرمحور، ارائه تعمیم درباره روابط میان متغیرها را مدنظر قرار می

 هایتواند دربردارنده متغیرهای فراوانی باشد. پژوهشای از موردها سروکار دارد که هر یک میپژوهشگر با مجموعه
محور در -های موردکه پژوهشدهند؛ درحالیتعمیم درباره روابط میان متغیرها را مدنظر قرار می محور، ارائه-متغیر

. برای نمونه اغلب 7(7389پی فهم و تفسیر رخدادهای مشخص در تعداد اندکی از موارد هستند )راگین و زارت، 
های محدود که هدفشان تعمیم هستند« 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 تطبیقی76-2
انجام « الفاشتراک و اخت»تو مقایسه است که با توصیف و تبیین نقاط شناخت یک پدیده در پر مطالعات تطبیقی،

 وجود دارد. 9-96پذیرد. در اغلب مطالعات تطبیقی مراحلی به شرح جدول می
 . فرایند اجرای پژوهش تطبیقی7-76جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 ه تطبیقیبیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش و مشخص کردن الگوی مطالع طراحی پژوهش 7
 گیری بر اساس الگو و دامنه منتخب تطبیق نمونه 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 تفاوتجودی مشابهتبررسی علت و» هاتحلیل یافته 4
 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

معرفی  4-96ها در جدول ترین آنهای تطبیقی الگوهای متفاوتی وجود دارد که برخی از مهمبرای انجام پژوهش     
 شده است. 

 . انواع الگوهای پژوهش تطبیقی0-76جدول 
 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

نمونه از یک پدیده موردبررسی تنها در یک عامل از مجموعه عوامل با هم متفاوت باشند، آنگاه آن عامل  هرگاه دو یا چند 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

 از دو روش زمانهممورداستفاده خود را معرفی کنند. برخی پژوهشگران دهد. پژوهشگران باید در ابتدا الگوی نمی
که با توجه به موضوع پژوهش باید تأکید اصلی پژوهشگر، فقط بر وجوه کنند؛ درحالیاستفاده می« توافق و تفاوت»

هایی این یتمحدود کند. تشابه 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 های حاکم بر پدیدهدو روش توأم با افزایش پیچیدگی

 آورند. هایی همچون جبر بولی رویروش
 
 

                                                           
1. Method of Agreement and Method of Difference  
2. John Stewart Mill  
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س
 . الگوی پژوهش تطبیقی توافق76-7

است. سازوکار آن مبتنی بر حذف خواهد  دنبال شناسایی علت یا علل مشترک در موارددر این روش ساده، پژوهشگر به
 «علت افت تحصیلی در درس ریاضی را در سه کشور ایران، هند و مالزی»خواهد بود. برای نمونه پژوهشگری می

، «روش تدریس سنتی»، «حجم زیاد کتاب»، «سختی موضوع درس»تواند مواردی چون بررسی کند. این علل می
شده، عامل مطرح 5باشد. در این شرایط باید بین « انگیزه پائین برای یادگیری ریاضی»یا « آموزانهوشی کم دانشبهره»
 شود. برای بررسی استفاده می 5-96شناسایی شود. برای این منظور از ماتریسی مانند جدول « علت اصلی»

 . نتایج فرضی حاصل از بررسی عامل مشترک در سه کشور برای افت تحصیلی درس ریاضی1-76جدول 
 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

مل پنجم بین نظام آموزشی تحصیلی در این سه کشور، فقط عاعامل مؤثر بر افت 5بر اساس نتایج جدول از میان      
ی هر کننده افت تحصیلی در ریاضیات براترین متغیر علی و تبیینهر سه کشور مشترک بود. درواقع عامل پنجم، مهم

شود که در این حالت پژوهشگر به همه آن دالیل سه جامعه است. گاهی بیش از یک عامل مشترک شناسایی می
 (. 7934دار آرانی، کند )معدندر جوامع موردبررسی اشاره می عنوان علل اصلی بروز یک پدیده خاصبه

صورت تطبیقی بررسی کرد. برای این پرداز مشهور در حوزه خاصی را بهتوان نظرات سه نظریههمین شکل میبه     
شف نقاط با تأکید بر ک 6-96پرداز در محورهایی به شرح جدول توان جدول تحلیلی تطبیقی میان سه نظریهمنظور می

 تا(. مشترک طراحی کرد )مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم، بی
 پرداز . نمونه جدول تطبیقی برای مطالعه نظریات چند نظریه6-76جدول 

 پرداز سوم نظریه پرداز دومنظریه پرداز اول نظریه شاخص ردیف
     عنوان نظریه 7
     متن فرضیه نظریه 2
     با تعریف و قیود آن یه،فرض  موضوع 9
     با تعریف و قیود آن 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

     شناسانهعرفتمبنای م
    شناسانهمبنای ارزش



 

 

 611 مرجع پژوهش

 . الگوی پژوهش تطبیقی تفاوت76-0

واهد خها خواهد بود. برای نمونه فرض کنید پژوهشگری میدنبال علت یا علل بروز تفاوتدر این روش پژوهشگر به
المللی درس ریاضیات نهای بیآموزان فرانسوی در آزمونآموزان هلندی را نسبت به دانشعلت عملکرد بهتر دانش

روش تدریس »، «حجم کم کتاب»، «بودن محتوای کتابآسان»بررسی کند. این علل ممکن است مواردی همچون 
باشد. در این حالت نیز ماتریسی را « آموزان یا انگیزه روانی قوی برای یادگیری ریاضیهوشی زیاد دانشبهره»، «مدرن

 شود. یبرای مقایسه طراحی م 1-96مانند جدول 
 . نتایج فرضی حاصل از بررسی عامل عملکرد بهتر در درس ریاضی در دو کشور هلند و فرانسه7-76جدول 

 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
 * * یس مدرن روش تدر 5

آموزان عامل تفاوت میان دو نظام آموزشی یا بهره هوشی باالی دانش 9آمده، فقط عامل دستبنابر نتایج فرضی به     
کننده عملکرد تحصیلی در ریاضیات برای هر دو جامعه است. اگر ترین متغیر علی و تبیین، مهم9است. درواقع عامل 

ترین تفاوت این روش با روش توافق در این است که کرد. مهمها اشاره مید به همه آنتعداد این دالیل بیشتر بود، بای
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»
 

 ولی . پژوهش تطبیقی بر اساس روش جبر ب76-1
ترین کند. از مهمها را برای پژوهشگر دشوار میدو روش توافق و تفاوت دارای معایبی هستند که استفاده از نتایج آن

توان از دشواری تعیین علل بالقوه برای بروز یک مشکل یا رخداد آموزشی، مشکل تعمیم و مشکل ها میاین محدودیت
شناسی بنام چارلز راگین از قواعد حاکم بار جامعهها، نخستینن محدودیتعدم تعیین رابطه علی یاد کرد. برای رفع ای

زدهم در اواسط قرن نو« جورج بول»های تطبیقی در حوزه مطالعات علوم اجتماعی بهره برد. بر جبر بولی برای پژوهش
 های تطبیقی،وهشرا تدوین کرد. برای کاربست جبر بولی در پژ« هاجبرمنطق یا جبر مجموعه»شامل  7«جبر بولی»

ازی یک مندسنظام« جبر بولی»اغلب شناخت کل جبر بولی ضرورت ندارد. درمجموع روش پژوهش تطبیقی با الگوی 
 است.   8-96های عینی و شامل مواردی به شرح جدول پژوهش تطبیقی بر بنیان

 

                                                           
1. Boolean Algebra  
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س
 ها در پژوهش تطبیقی آموزشی با الگوی جبر بولی ترین گام. مهم3-76جدول 

 ها گام ردیف
 تعیین موضوع پژوهش 7
 انتخاب یک  نظریه راهنما با توجه به موضوع و ماهیت پژوهش 2
 تعیین علل یا رخداد موردبررسی بر اساس نظریه راهنما 9
 بررسی شواهد اجتماعی برای تعیین حضور یا غیبت علل 4
 قتشکیل جدول ارزش بر اساس حضور و غیبت در موارد مختلف جامعه تحقی 5
 نوشتن معادالت اولیه 6
 های اولیه و نوشتن معادله اولیه یا نهایییافتن به استنباطتقلیل معادالت اولیه برای دست 1
 تعیین علل الزم  کافی در معادالت نهایی 8
 تفسیر نتایج با توجه به علل الزم و کافی و نظریه راهنما  3

پژوهش را تعیین کند. آشکار است که موضوع پژوهش باید در مرحله نخست پژوهشگر باید موضوع مورد     
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« وجود جوامع متنوع با مورد یا متغیر موردبررسی»
ادین های بنیطور کامل با نظریهراهنما با توجه به موضوع و ماهیت پژوهش بپردازد. در این مرحله پژوهشگر باید به

مرحله سوم پژوهشگر به تعیین علل مشکل یا رخداد موردبررسی بر اساس حاکم بر موضوع موردبررسی آگاه باشد. در 
پردازد. در مرحله چهارم بررسی شواهد اجتماعی برای تعیین حضور یا غیبت علل موردتوجه بر اساس نظریه راهنما می

را موردبررسی  هوسقم هر نظریگیرد. تحقق این چهار مرحله مستلزم بینش عمیق پژوهشگر است تا بتواند صحتقرار می
گام بعدی صرفاً مستلزم آشنایی با اصول حاکم بر روش پژوهش تطبیقی با الگوی بولی است. و سنجش قرار دهد. سه

 (. 7934دار آرانی، معرفی شده است )معدن 3-96این اصول در جدول 
 . ده شاخص روش جبر بولی در اجرای پژوهش تطبیقی9-76جدول 

 توضیح شاخص ردیف
 ها با مقیاس دو ارزشی مانند دارد/ندارد یا کدهای صفر/ یکآوری دادهجمع و ارزشیداده د 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
 ها با تأکید بر ظهور معلول حاصل حضور یا عدم حضور موردضرب در معادله معنای متفاوت عالمت 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
 هور دیگری شناسایی الزام یک عبارت بولی برای ظ الزام اصلی  1
 بری برای رسیدن به الزام اصلی با نگارش معادله به شکل منفی یا تغییر منطقی عالماتراه 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
 کتور گرفتن از عوامل مشترک برای نشان دادن شرایط الزم و شرایط علی معادل  فا فاکتورگیری در معادالت 71
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وجود یا عدم وجود یک »صورت دو ارزشی در جبر بولی، هر متغیر بههای دوارزشی: . استفاده از داده76-1-0

شود. این می با توجه به وجود یا عدم وجود یک یا چند صفت مطرح« متغیر افت تحصیلی»است. برای مثال، « صفت
متغیر عضویت یک پدیده »ها یا عضو یک مجموعه هستند یا نیستند. وجود است؛ یعنی پدیده« 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»وتر رفتن و استفاده از شوند. برای یک مرحله جلصورت 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 داده76-1-2

سطر وجود دارد. در این مطالعه  76دهی کرد. در این جدول نمونه چهار متغیر و امانس 71-96جدولی 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 ریاضی01-76جدول 
 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 

را نوشت. معادله در حالت کلی برای « معادالت جبر بول»توان اال میپس از تهیه جدول ح. جمع متغیرها: 76-1-7

  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  Aشده این است که بر این اساس معنای معادله نوشته است.« یا»معنی منطقی به
F  توانند معلول واحدی را ایجاد کنند. در جهان واقعی ترکیبات علی گوناگون می« راگین»را ایجاد کنند. از دیدگاه

ایجاد پیامد/معلول حاضر باشد آن را با حروف اگر متغیری در »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 « بزرگ

اشی از تواند هم نکند. برای مثال، افت تحصیلی میحتی یک علت وجود داشته باشد، برای ایجاد معلول کفایت می
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س
فراگیر، ولی وجود یکی از این دو عامل برای تحقق یافتن آن کفایت هوشی کمباشد و هم بهره دشواری کتاب درسی

 کند. می

نیز یک عمل ریاضی نیست و به ترکیب خاصی از شروط علی اشاره دارد. « ضرب بولی». ضرب متغیرها: 76-1-0

رب متغیرها صورت ضند. این اثر متقابل بهگذارند، بلکه روی یکدیگر نیز تأثیر داریعنی علل فقط روی معلول اثر نمی
 شود. صورت زیر نشان داده میترکیب علی ضرب متغیرها به 1شود. در مثال باال، با فرض سه متغیر، نشان داده می

F= Abc + aBc + abC + ABc + AbC + aBC + ABC 
شده است، نشان ز موارد مشاهدههر یک از هفت عبارت یک ترکیب خاص از شرایط علی را که حداقل در یکی ا     
توان گفت است. درباره مثال می« و»و عالمت ضرب به معنای « یا»معنای به  دهد. بنابراین در معادله باال، عالمت +می

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 باشد. می عالمت ضرب، زمانی رخ

یک کل  صورتبه« علل در ترکیب با هم»است؛ یعنی « ترکیبی»منطق حاکم بر روش بولی، . منطق ترکیب: 76-1-1

در  Aشود؛ بلکه به این معنی است که می Fمنجر به  Aاین نیست که فقط  Abcکنند. پس معنای عبارت عمل می
شود. بنابراین در این مقایسه کیفی، علل درون یک یا 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  
 شکل در جوامع موردمطالعه بررسی را انجام دهد. فرهنگی، حضور یا فقدان یک م –استفاده و شواهد اجتماعی مورد

 1متغیر،  9توان ترکیب متغیرها را کاهش داد. در مثال باوجود برای کاهش پیچیدگی میها: . تقلیل ترکیب76-1-6

دست آمد و برخی از ترکیبات صفر هستند. حال اگر تعداد متغیرها افزایش یابد، تعداد ترکیبات بیشتر خواهد ترکیب به
حداقل رساندن و کار تطبیق دشوارتر خواهد شد. اما در جبر بولی راه برای به 92متغیر تعداد ترکیبات ممکن  5د. با ش

توان نتیجه گرفت که می ABcو  Abcها وجود دارد. برای مثال ادغام دو عبارت ترکیبات معنادار از طریق ادغام آن
Ac  ترکیب  1آید. دست میهم ادغام کنیم، ترکیبی مختصرتر از علل به عبارت باال را در 1عنصر مشترک است. لذا اگر

 ترکیب معنادار کاهش داد: 5توان به شیوه زیر به را می
 Acدهد می Abcبا  ABcترکیب 
 Abدهد می AbCبا  Abcترکیب 

 aBدهد می aBCبا  aBcترکیب 

 bcدهد می AbCبا  abCترکیب 

 aCدهد می aBCبا  abcترکیب 

عمل تقلیل، هدف آن است که عامل )علل الزم و کافی( را از عامل خنثی )علل الزم ولی نه کافی( بازشناخت. در      
شرط الزم است نه کافی، زیرا در افت تحصیلی برخی موردها  AB ،Cدهد که می ABcبا  ABCبرای مثال در ترکیب 
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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 5است نه کافی. 

F=AB+AC+BC 
ه عضویت شود کهنگامی یک عبارت منطقی از عبارت منطقی دیگر استنتاج می. استنتاج و استنتاج اولیه: 76-1-7

دربرگیرنده  Aشود، زیرا استنتاج می Aاز  Abeباشد. برای مثال  در عبارت اول، زیرمجموعه عضویت در عبارت دومی
های آموزشی دارای دربردارنده نظام Aاست. در مثال اگر  Aزیرمجموعه  Abcدیگر بیاناست. به Abcهمه اعضای 

 Abcت گف توانمی« دشوار نبودن محتوای کتاب»و « روش تدریس مدرن»هوشی پائین باشد، اما با آموزان با بهرهدانش
ورت صشود. مفهوم استنتاج اگرچه آشکار است، اما ابزاری مهم برای خالصه کردن عباراتی است که بهاستنتاج می Aاز 

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 حصیلی در ریاضیات نیز وجود خواهد داشت. با مرور جدول مشاهده میت

وانند تهای تطبیقی هر یک از سه عامل میدهد. مفهوم سخن این است که در پژوهشحضور دارد، افت تحصیلی رخ می
شوند و ثانیًا ترکیب عوامل با هم نیز همان اثر را عنوان شرط الزم و کافی سبب ایجاد تغییر در وضع نظام آموزشی به

 خواهد گذاشت.  

توان یز میروش باال نهای اولیه و کاهش ترکیبات علی بهبرای رسیدن به استنتاج. کاربست قانون دو مورگان: 76-1-3

فته عنوان مبدع آن گرهب« 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 بهشد. قانون وی با دو قاعده اجرا می

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 شود. برای مثال میعنی عالمت ضرب به جمع تبدیل میی« 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 
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س
« و»د شآموزان پائین نبادهد که: الف( بهره هوشی دانشزمانی رخ نمی« افت تحصیلی ریاضی»با توجه به مثال       

ج( « ای»محتوای درسی دشوار باشد. « و»نباشد  آموزان پائینب( بهره هوشی دانش« یا»روش تدریس سنتی نباشد. 
نظر متناقض فقط به aCمحتوای کتاب درسی سخت نباشد. طبیعی است که ترکیب « و»روش تدریس سنتی نباشد 

حتی اگر محتوای کتاب ریاضی دشوار هم باشد، افت هوشی باالیی دارند، آموزان بهرهآید، چراکه وقتی دانشمی
 ای برای خالصه کردن موارد منفی است. کنندهتحصیلی رخ نخواهد داد. بنابراین قانون دومورگان میانبر قانع

یکی دیگر از ابعادی که باید در جبر بولی مدنظر پژوهشگران تطبیقی قرار گیرد، های الزم و کافی: . علت76-1-9

 است.  77-96به شرح جدول « علل کافی»و « لل الزمع»مفاهیم 
 های الزم و کافی. انواع علت00-76جدول 

 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
 ز رخدادی شود ولی تنها علت با چنین قابلیتی نباشد )مانند محتوای دشوار کتاب ریاضی(.اگر بتواند سبب برو 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(.سه یک ازشود حضورداشته باشد )در مثال افت تحصیلی، هیچختم می

شود که کدام علت الزم و کدام علت سختی مشخص میدر معادالت آماری برای مثال در رگرسیون چند متغیره  به     
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. ی بهالف( هیچ علت

 F=AC+BCالزم است اما کافی نیست.  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 ش بولی بهدهند که روروشنی 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
 امعه مختلف(. یا چند ج

 توان از عوامل مشترک فاکتور گرفت تادر معادالت جبر بولی می. فاکتورگرفتن از عبارات جبر بولی: 76-1-01

دست آید. منطق این فاکتورگیری چندان با فاکتورگیری در جبر معمولی تفاوت ندارد. برای مثال تر بهمعادالتی ساده
 F=A(B+C+D)چنین نوشت: توان ایناین معادله را با فاکتور گرفتن می F=AB+AC+ADاین معادله را در نظر بگیرید: 
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. (F)آورند وجود مییک نتیجه یا معلول را به Aازنظر علی معادل هستند و در ترکیب با  Dو  B ،Cدر معادله باال 
دیگر علی، معادل یک ها به لحاظدهد که کدام علتفاکتورگیری فقط برای نشان دادن علت الزم نیست، بلکه نشان می

 (. 7934دار آرانی، خواهند بود )معدن
 

 . پژوهش تطبیقی بر اساس الگوی بردی76-6

با رویکرد کیفی است. در این الگو با توجه به ماهیت  7یکی از الگوهای رایج برای مطالعات تطبیقی الگوی جرج بردی
صورت  72-96به شرح جدول « جواری و مقایسهتوصیف، تفسیر، هم»و نوع مطالعه بررسی تطبیقی در چهار مرحله 

 گیرد. می
 . مراحل اجرای الگوی بردی در مطالعات تطبیقی 02-76جدول 

 توضیح مراحل  ردیف
 های کافیبرداری شده همراه با تدارک یافتههای پژوهش بر اساس شواهد و اطالعات یادداشتسازی پدیدهآماده توصیف 7
 شده در مرحله اولالعات توصیفبررسی و تحلیل اط 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

های موردنیاز درباره موضوع یا جامعه موردی بررسی از منابع گردآوری و تفسیر این بخش ابتدا دادهدر مطالعات      
 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 شدن روش، پژوهشگر فقط روی بررسی اعمال و اقدامات در حوزه موردبررسی و در محدوده تعیینبر اساس ای     

ت دقیق کند تا بتواند با شناخچنینی در چندین فعالیت مرتبط با موضوع، شخصاً حضور پیدا میشود و هممتمرکز می
 د. برس« نظام آموزشی موردمطالعه»به یک اصل کلی در زمینه موردی خاص مانند 

     

 گیری در پژوهش تطبیقی. مالحظات نمونه76-7
ها با ای مانند تمدنپردازد. در واحد کالن پدیدهمی« کالن و خرد»ها در واحدهای روش تطبیقی با مقایسه پدیده

 دها افزایش اما متغیرهای کمتری بررسی خواهشوند و در واحد خرد تعداد پدیدهمتغیرهای متعدد و زیادی بررسی می
تعداد نمونه  9مطالعه تطبیقی کیفی»و در « تعداد موارد یا نمونه موردبررسی زیاد 2مطالعه تطبیقی کمّی»شد. بنابراین در 

است. در مطالعه کمّی تطبیقی پژوهشگر در قالب استراتژی قیاسی در پی آزمون نظریه موردنظر است و حرکت « محدود
-ر خدمت نظریه در جریان است. این در حالی است که در تحلیل تاریخیهای مرتبط و داز نظریه به سمت تحلیل داده

                                                           
1.Beredy 
2. Quantitative Comprative 
3. Qulitative Comprative  
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س
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 اهای نسبتاً عام مطرح است که نمونهپردازی و دسترسی به الگوها و مدلموردی، نظریهدر مطالعه تطبیقی کیفی      

دید. بر اساس دستگاه نظری فوران که مبتنی بر رهیافت چند علتی است، برای « جان فوران»توان در کار از آن را می
طبیقی شوند. او این نظریه را با روش تکه یک انقالب اجتماعی موفق شکل بگیرد باید پنج عامل علی با هم ترکیب این

 (.  7988و مقایسه بین کشورهای منتخب آزمون کرد )غفاری، 
ی های متعدد برای یافتن شرایط الزم و کافیابد، کار مقایسهدر مقایسه سنتی وقتی تعداد موارد اندکی افزایش می     

مورد را با هم مقایسه کرد. حجم  25توان تا که می شود. برخی کارشناسان اعتقاد دارندها دشوارتر میبروز پدیده
های موردبررسی از نکات اساسی این نوع پژوهش است که در مطالعه تطبیق کمّی با نمونه زیاد و در 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 حدهای کالن، میانی و خرد با هم مقایسه شوند. از این لحاظ ممکن است بهوا
؛ ها هستندهای متنوعی اختیار کنند. اغلب با بزرگ شدن موردها، که متشکل از واحدهای کالن مانند تمدنها هویتآن

 شود،ه به تعداد متغیرهای مربوط در این واحدها افزوده میشود. این در حالی است کها 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
 

 هاآوری داده. مالحظاتی برای جمع76-3 
وری آکنند. برای جمعشده را با کشور خود یا یک تیپ ایدئال نظری مقایسه میورد انتخاببسیاری از پژوهشگران م

اسنادی، مصاحبه، مشاهده و »ها از چهار روش آوری دادهترین نکته تعیین حوزه موردمطالعه و سپس جمعها، مهمداده
گیرند تا توصیف مورداستفاده قرار می شده از حداقل دو جامعه،آوریاست. اسناد و مدارک جمع« باخبرگان مصاحبه

را نشان دهند. برای شناسایی تشابهات و « ها و شرایط پیامدها و نکات مبهم و پنهانها، تفاوتمشابهت»و تبیینی از 
 بهره گرفت.  79-96توان از سؤاالتی به شرح جدول تمایزهای واقعی می

 ای واقعی. سؤاالتی برای شناسایی تشابهات و تمایزه07-76جدول 
 سؤاالت  ردیف

 اند که برای رفع آن اقدام به تولید فکر شده است؟ای مواجه بودهسؤال و مسئله موردبحث چیست؟ با چه خلل یا رخنه 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
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 شده است؟ای 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 تجزیه76-9
است و در  «توصیفی، تبیینی و تحلیلی»برد و دارای ماهیت این پژوهش از رویکردهای گوناگون کمّی و کیفی بهره می

همان بیقی بهطشناختی قیاسی و استقرایی است. روش تگیری 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

 ات بر اساس حدود خاص است. مشخص کردن اشتراکات و افتراق. تطبیق توصیفی و گزارشی: 76-9-0

 ها ها و ناهمسانیپاسخ به پرسش چرایی همسانی. تطبیق تحلیلی و مبتنی بر تبیین: 76-9-2

شرح  هایی بهبا گام« وکذبصدق»یا « وباطلحق»مرحله ارزیابی نظریات با محوریت داوری . تطبیق نقادانه: 76-9-7

 توجه داشت.  74-96جدول 
 تطبیق نقادانه های . گام00-76جدول 

 توضیح هاگام ردیف
 است؟  شدهمشخصوضوح تعریف و آیا اصطالحات به نقد معنایی نظریه 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
ای از مراحل پیشین سالم عبور نگند و دارای سازگاری درونی و بیرونی نباشد، اگر نظریه سی سازگاری نظریه با واقعبرر 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 تطبیقیهای تکوینی و اتصاالت بین رخدادها کمنک منیاست که به درک زنجیره فهمی تاریخی

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»از تحلیل تطبیقی به دو شیوه تطبینق      
 شود. اینن تغیینرات واقعیت معین مانند نهاد ازدواج در طی زمان و در قالب فرهنگ و فضای متفاوت شناسایی می

به برای نهاد ازدواج در طی زمان و در بین فرهنگ و فضاهای متفاوت دهنده و برمالکنندۀ الگوهای تفاوت و تشانشان
خواهد بود. در شیوه تطبیق بیرونی، تغییرات دو یا چند واقعیت متفاوت در طی یک یا چندین زمان، در یک و/ یا چند 
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س
وردمطالعه های میتدهنده الگوهای تفاوت و تشابه در بین واقعشوند. این تغییرات نشانجامعه بررسنی و شناسنایی می

 خواهند بود. 
چنین های موردبررسی هستند. همبرای ارزیابی کیفیت پژوهش، بهترین مرجع و سنجه، خبرگان و متخصصین حوزه     

برداری است. این مهم در موضوعات حساس بازنگری مجدد منابع مورداستفاده و اطمینان از اتقان منابع مورد بهره
جا که پژوهش کیفی وامدار دیدگاه ذهنیت پژوهشگر در تطبیق موارد شود. از آندان میموردمطالعه تطبیقی دوچن

باشد؛ ارزیابی کیفیت این پژوهش از حساسیت های همگن و غیرهمگن میمختلف است و ارائه تفسیرهای نظری یافته
تی نظر و حان غیر همبیشتری برخوردار است. لذا در روش تطبیقی برای ارزیابی از روش خبرگان موازی و خبرگ

های تطبیقی، نقدهای داغ های رایج ارزیابی پژوهششود. برای نمونه یکی از روشمخالف و نقاد هم استفاده می
های تخصصی است که موجب بارش مغزی بسیار زیاد نقادان است که در حالت عادی ارزیابان موافق و مخالف در پنل

 (. 7935ی، سازد )خنیفر و مسلمخود را نمایان نمی
باید به مقایسه تفصیلی دو دیدگاه بر اساس موضوعات محوری پرداخت. « دو مکتب یا دیدگاه»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، 
 
 مونه مقاالت علمی در روش تطبیقی. ن76-01 

 دهد. تطبیقی را نشان می هایی از مقاالت علمی با روش پژوهشنمونه 75-96جدول 
 های علمی روش پژوهش تطبیقیمقاله . نمونه01-76جدول 

 مقاله  ردیف
 تطبیقی مطالعه یک: ایران سالمت نظام حاکمیت گویال 7

http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=5261&sid=1&slc_lang=fa  
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 مقدمه

شناسی همبسته است. این روش توصیفی عمیق و تحلیلی از موقعیت فرهنگی نگاری اغلب با انساننگاری یا قوممردم
دهای ویژه فراینهای مختلف و بهو در معنای وسیع، از فرهنگ است. در این روش، پژوهشگر به توصیف علمی فرهنگ

 نگاری پرداخته خواهد شد. ن فصل به معرفی روش پژوهش قومپردازد. در ایایجادشده در شرایط طبیعی می
 

 نگاری . مفهوم پژوهش قوم77-0
از طریق مطالعه رفتار اعضای آن گروه « درک رفتار یا فرهنگ گروه موردمطالعه»نگاری، هدف اصلی مطالعات قوم
مشاهده »، «آشکار یا پنهانطور مشارکت 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 7937شود )گراتون و جونز، ها استفاده میآوری دادهپذیر و مبتنی بر شرایط برای جمعرویکردی انعطاف

ها در زمینه موردبررسی، باعث دید جامع و شرایط طبیعی و تحلیل و ارزیابی یافتهپژوهش مشاهده موردمطالعه در 
های فرهنگی بر اساس بنیان نظری شود؛ زیرا اساس آن مطالعه عمیق و توصیف دقیق فرهنگ و موقعیتمعتبری می

اسات و فرهنگ، احس»حال گروه موردمطالعه در محورهای است. در این روش با سبکی خاص به نگارش شرح
 «مشاهده، ثبت و ضبط»شود. در این روش پرداخته می« ترمسائل اجتماعی بزرگ»ها به و ربط تحلیلی آن« هاارزش

جانبه از مظاهر مادی و غیرمادی یا معنوی ارائه ها انجام و توصیفی کامل و همهها و فرهنگروابط اجتماعی، مکان
های انسانی محدود در زمانی مشخص مبتنی بر صیف و تحلیل گروهشود. این امر اغلب با مشاهده در محل و تومی

(. از دالیل رونق این روش آن است که یک مقوله رفتاری ممکن است 7916نیل، گیرد )مکتوان پژوهشگر صورت می
، نگارها با تمرکز بر موضوعی خاصهای گوناگون، معانی متفاوت و حتی متناقض داشته باشد. بیشتر قومدر بافت

ا تر از رفتارهای غیرمعمول یها مهماندازی کامل از آن هستند. بنابراین رفتارهای عادی برای آندنبال رسیدن به چشمبه
       نگاری با توجه به رویکردهای انجام مطالعه به چهار مکتب عمده به شرح جدولنشده خواهد بود. قومبینیپیش
 (. 7932شود )محمدپور، تقسیم می 91-7

 نگاری. انواع مکاتب قوم0-77ل جدو
 توضیح انواع ردیف

 توصیف موقعیت در شرایط وقوع رفتار کالسیک 7
 توصیف ساختار فرهنگ با تأکید بر شیوه زندگی یک گروه  مندنظام 2
 های مختلفو تفسیر مفاهیم مربوط به تعامالت اجتماعی در فرهنگ 7کشف معانی آشکار و پنهان یا تأویل تفسیری 9
 ها و امثال آن توصیف فرهنگ در شرایط تغییرات سیاسی، اقتصادی، انقالب انتقادی 4

                                                           

 . تفسیر یعنى معناى ظاهرى اما تأویل یعنى شناسایی معناى خالف ظاهر است. 7
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س
 است.  2-91هایی به شرح جدول نگاری دارای ویژگینگاری یا مردمروش قوم     

 نگاریهای روش قوم. ویژگی2-77جدول 
 توضیح ویژگی ردیف

 گر بر کل بافت موردمطالعهتأکید مشاهده گراکل 7
 تعمیم بودن آنتفسیر رفتار هر فرد متأثر از بافت پیرامونی و غیرقابل گراافتب 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 لفهنگار روی طیف وسیعی از مؤقوم     
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  9-91به شرح نگاری در انواع مختلفی مصاحبه میدانی از اهمیت باالیی برخوردار است. پژوهش قوم
 گیرد. می

 نگارینگاری یا مردم. انواع پژوهش قوم7-77جدول  
 توصیف و تحلیل انواع ردیف

 یک پدیده یا تجربه مرتبط با خود فرد از ابعاد تعامالت، فرهنگ و هویت نگاریمردم-خود 7
 قواعد و روابط عام چگونگی نهادینه شدن رفتارهای روزمره در قالب  نگاری نهادیمردم 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 خردردمم 6
 درک و تفسیر رفتارها و عناصر فرهنگی یک گروه از دید گروه دیگر گروهنگاری برونمردم 1
 درک و تفسیر رفتارها و عناصر فرهنگی یک گروه از دید اعضای همان گروه گروهنگاری درونمردم 8
 یک پدیده یا میدان در یک مقطع از زمان  طعینگاری مقمردم 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
 قبلی های های گوناگون درباره یک پدیده با طرحنگاریای از مردممجموعه 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
 روابط قدرت، سلطه و نابرابری در فرایند تولید معنا و ساخت زندگی  نگاری انتقادیمردم 75
 های مجازی مانند مشاهده مشارکتی مجازی، مصاحبه و اسناد مجازیها با استفاده از روشپدیده الینگاری آننمردم 76
 جانبه معنای پدیده موردمطالعه در بستر خاصهمه نگاری تفسیریمردم 71
 ها و اسناد تاریخی برای بررسی رویدادهای تاریخی داده 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« گفتگو رویداد گفتگو، عمل گفتگو، وضعیت گفتگو و جامعه»در محورهایی چون 
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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

شناس با مقایسه و کند تا مردمم میشناسی فراههایی را برای مردمهایی چون مونوگرافی، دادهنگاری با روشمردم     
و شامل دو  نگاری استتر از مردمشناسی متمایز و گستردهشناسی یا انسانها به نتایج کلی دست یابد. مردمترکیب آن
فرهنگی  شناسیانسان»و « های نژاد و خصوصیات جسمانی و بدنیشناسی جسمانی با تأکید بر ویژگیانسان»رویکرد 

 است. « های فرهنگییژگیبا تأکید بر و
معرفی  4-91ها در جدول ترین آننگاری وجود دارد که برخی از مهمالگوهای متفاوتی برای اجرای روش قوم      

 شده است. 
 نگاری. انواع الگوهای متفاوت از فرایند اجرای قوم0-77جدول 

 مراحل دهندهارائه ردیف
اسپرادلی  7

(7381) 
ویداد، ها، عمل، رها، ابژهبررسی ابعاد فضا، کنشگران فرهنگی، فعالیت»، «نگارانهبرداری مردمدداشتیا»، «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»، «نگیهای فرهکشف 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»، «طترک محی»، «انجام مصاحبه»، «های کیفیآوری دادهدیدن، شنیدن و جمع»، «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»، «نگارانهزم مردملوا»، «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 « هاابی یافتهارزی»، «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

 
 
 

                                                           

ن هر ماشینی ای از وسایل نقلیه است؛ بنابرایشود. برای مثال، ماشین یک زیرمجموعهبندی گفته میبندی یا دستهشناسی به دانش رده. تاکسونومی یا آرایه7
از  چیز برای اینکه ابتدا یک ماشین و سپس یک وسیله نقلیه باشد به یک سریماشین نیست. بنابراین، یکای یک وسیله نقلیه است، اما هر وسیله نقلیه

 ها احتیاج دارد.محدودیت
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س
 نگاری . مراحل اجرای پژوهش قوم77-2

 5-91نگاری به شرح جدول اصلی کتاب مراحل قوم در این کتاب بر اساس الگوهای معرفی شده و الگوی ساختار
 معرفی شده است.    

 نگاری. فرایند اجرای قوم1-77جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 بیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش  طراحی پژوهش 7
شرایط »، «یخچهتار» ،«منابع موجود»، «محدوده پژوهش»، «هدف پژوهش»انتخاب گروه موردمطالعه بر اساس  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 روشعجم»، «آوری دادهو هماهنگی گروه و رفع هرگونه تردید و مخالفت با جمع
 «صوت و تصویرمصاحبه، برگه یادداشت، ضبط

 شوند.ها پیوسته ارزیابی، توسعه و اصالح میها، توصیفآوری دادهدر جریان جمع هاتحلیل داده 4
 ها و ارائه پیشنهادبندی از تحلیل یافتهجمع گیریبحث و نتیجه 5

           
 نگاریژوهش قوم. طراحی پ77-7
-یدگاهد»، «فرهنگ خاص گروهی از مردم»نگار بیشتر در صدد توصیف یک فرهنگ است. پرسش عمیق او درباره قوم

، «هاها با معنایشان برای آنساختهها، دستها، کوچهها، هنجارها، اعمال، زبان، اشیاء، خانهارزش»، «هاهای مشترک آن
چه اتفاقی، چرا و »(. برخی سؤاالت پژوهش ازجمله 7935آن است )فراستخواه، و امثال « 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 جمعتوان این سؤاالت نباید مشاهده الزم برای انجام پژوهش را محدود کند. درواقع با این سؤاالت می

ها سؤاالت پژوهش جدیدی اضافه کرد.  با توجه به دامنه وسیع کار باید قلمرو آوری دادهآغاز کرد و در طول جمع
مطالعه را محدود کرد. قلمرو مکانی باید به یک نهاد و گروه و قلمرو موضوعی باید به چند موضوع برای بررسی آن 

ای هه زمانی مشخصی محدود شود. حداقل زمانی که پژوهشگر بتواند شاهد فعالیتنهاد و در قلمرو زمانی باید به دور
پیوسته زندگی اجتماعی در همه فصول و تمامی روزها باشد، یکسال است و اغلب همین مدت را برای انجام همبه

ژوهشگر ساله پککنند. بدیهی است که با مشکالت اقتصادی، اجتماعی، اداری و خانوادگی، توقف یپژوهش توصیه می
گیرند )خنیفر و تناوب و در فصول مختلف صورت میها بهدر جامعه موردپژوهش آسان نیست و اغلب پژوهش

 (.7935مسلمی، 
  

 نگاری گیری در قوم. مالحظات نمونه77-0
 بندی کرد.  دسته 6-91توان به شرح جدول نگاری را میگیری پژوهش قومعوامل اثرگذار در نمونه
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 نگاریگیری پژوهش قوم. عوامل اثرگذار در نمونه6-77 جدول

 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
 « ا و امثال آنبو، صد»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
 ر موارد مشابه های مؤثر بر رفتار و دیگتأثیر افراد بر یکدیگر، هنجارها و ارزش روابط بین افراد 6

ای است که در زمان و مکان قرار دارد شوند. مورد پدیدهنگاری، مطالعه موردی تلقی میهای مردمهمه پژوهش      
ی گیری غیرتصادفشوند. برای انتخاب یک یا چند مورد از جامعه کل، از نمونهآوری و تحلیل میها درباره آن جمعو داده

د که پردازها، افراد یا وقایع خاصی میصورت هدفمند به انتخاب محیطر آن پژوهشگر بهشود و دهدفمند 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 دادهآوری گلوله برفی در این روش کاربرد زیادی دارد. در خصوص کفایت تعداد نمونه در جمع
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 جمع77-1

د. در این شرایط تعداد کمتر و تا حداکثر سه نفر و شوها استفاده میکننده دادهآوریگاهی از چند پژوهشگر یا جمع
ه مهم بهتری دارد. نکت دهد که پژوهش انفرادی نتیجههای مکمل یکدیگر بهتر است. تجربه نشان میهم با تخصصآن

ها آوری دادهها است. جمعآوری دادهبودن نقش پژوهشگر در جمع« 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 آورتواند برای جمعباشد. او می« بدون هرگونه اعالم نظر شخصی»ها ها و رفتارهای مبتنی بر آنها، آموختهپدیده
، «باورها»، «رسوم»، «آداب»، «قوانین»، «یافتگی جامعهوه سازماننح»های عینی گروه یا جامعه ازجمله ها، ویژگیداده

را « احساسات»و « هدف»، «زمان»، «عملکرد»، «وقایع»، «ابزار»، «اشیاء»، «هافعالیت»، «افراد خاص»، «شرایط محیطی»
ح های صحیه دادهمناسب برای دستیابی ب ها باید روشآوری دادهموردتوجه قرار دهد. برای انتخاب روش مناسب جمع

 انتخاب کرد.  1-91های معرفی شده در جدول قبول در حل مسئله پژوهش را از میان انواع روشو قابل
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 نگاریاستفاده در قومآوری داده قابلهای جمع. انواع روش7-77جدول 

 توضیح انواع ردیف
 گروه در محیط طبیعی کننده داده ازآوریکننده و جمععنوان مشاهدهپژوهشگر به مشاهده 7
 های ساختاریافته و ساختارنیافته با انواع مصاحبه مصاحبه 2
 ها، اسناد، مدارک، محصوالت اجتماعی و حتی حین مصاحبهحالاز شرح بردارییادداشت 9
 ترکیبی از موارد قبل با رویکردهای کمّی و کیفی  ترکیبی 4

تی های دستواند از روشن ثبت شوند. برای ثبت اطالعات پژوهشگر میترین زمان ممکاطالعات باید در نزدیک      
های معنای موضوعات، رفتارها و پدیدهها، پژوهشگر باید آوری دادهای استفاده کند. در جمعیا ابزارهای رایانه

 ثبت کند.    3-91آشکارشده را شناسایی و با تأکید بر مواردی به شرح جدول 
 نگاریآوری داده در روش قوممهم برای جمع. محورهای 9-77جدول 

 موارد ردیف
 مصاحبه با مطلعین در محل  7
 های لمسی ها، بوها و تجربهها، مزهها، شنیدهثبت دیده 2
 جاهای مهم برای توسعه دید و درک محیطی از ابعاد مختلفسر زدن به همه 9
 یهای مهم و قابل مراجعه مکرر بعدخط کشیدن زیر داده 4

 
 نگاریها در قوموتحلیل داده. مالحظات تجزیه77-6

، «نوشتن»نگار گیرد. برای یک مردمها صورت میآوری دادهبا جمع زمانهمها، وتحلیل دادهنگاری، تجزیهدر مردم
 های یادآور در کنارپردازد و حتی یادداشتنگار در طول پژوهش به نوشتن مینگاری است. مردممکمل روش قوم

یادداشت، نوار کاست، عکس، تحلیل »صورت های زیادی بهنگاری دادهکند. اغلب در پژوهش قومها ثبت مییادداشت
ها از طریق دهی به آننگاری، جهتهای قوموتحلیل دادهشود. نخستین گام در تجزیهآوری میجمع« تصاویر و مدارک

شود. مرحله بعد از کدگذاری، تنظیم ها مفاهیمی ادراک میز دادهمند کدگذاری افرایند 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 بیشتر میبا یکدیگر باشد. کدگذاری منظم صحت و اعتبار کار را « موقعیت، فرد، گروه و جامعه»روابط بین 
 استفاده کرد.  71-91هایی به شرح جدول توان از روشنگاری میهای قومارزیابی صحت و اعتبار داده

 نگاریهای قومهای ارزیابی صحت و اعتبار داده. انواع روش01-77جدول 
 توضیح انواع ردیف

 شده درک صریح و صحیح از فرهنگ بررسی احتمال صحت 7
 برای بررسی صحت مطالب استفاده از چند روش ودنضلعی بسه 2
 نظرکننده یا صاحببازبینی و تأیید گزارش توسط اعضای رسیدگی بازبینی توسط اعضا 9
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کند. هیچ پروژه پژوهشی اندازه ورود به آن اهمیت پیدا میها، ترک میدان، گاهی بهآوری و تحلیل دادهپس از جمع     
زمانی و  ایکامل نیست؛ زیرا همیشه امکان فراگیری مطالب بیشتر، وسعت دادن به گستره طور قطعینگاری بهقوم

 ها وجود دارد. ها، یا عمق بخشیدن به ظرفیت آن دریافتمکانی دریافت
 

 نگاری مونه مقاالت علمی در روش قومن. 77-7
 دهد. میرا نشان  نگاریقوم هایی از مقاالت علمی با روش پژوهشنمونه 77-91جدول 

 نگاریهای علمی روش پژوهش قوممقاله . نمونه00-77جدول 
 مقاله  ردیف

 (اصفهان استان سطح در برق توزیع یهاشرکت موردمطالعه) ینگارقوم رویکرد با سازمانی بدبینی الگوی آزمون و طراحی 7
ps://ijpa.srbiau.ac.ir/article_17046.html?lang=fahtt  

 نگارانهقوم مطالعه یک: آموزان دانش در تفکر آفت عنوانبه معلمان یاقتدارطلب 2
http://educationscience.cfu.ac.ir/article_893.html  

(گورک و منگور ایالت: موردی مطالعه) :ایزمینه نظریه شیوه به خانواده تغییرات معنایی زیبازسا 9  

https://jfr.sbu.ac.ir/article/view/article_95534.html  
4 Language and Anxiety: An Ethnographic Study of International Postgraduate Students  

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500790802152167  

5 Presentation of self on the Web: an ethnographic study of teenage girls’ weblogs 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14636310500061102  
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 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 
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 مقدمه

« طرفهیک»یا « متقابل»زنظر جذب و دفع گیری روابط اعنوان 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 گروه73-0

مثبت و  یگیری و ارزیابی پیوندهای ارتباطبر 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

گیری روابط اجتماعی سنجی را یک روش پژوهش کمّی برای اندازهعنوان پیشرو و مبدع این روش، گروه( به7359)
تعریف « هاهای سازمانی و تعیین موقعیت هر فرد درون آنرباره گروهمطالعه ارزیابانه د»سنجی را داند. او گروهمی
؛ مورنو، 2113، 2اشاره داشت )سیلسن 7-98توان به مواردی به شرح ترین محورهای این روش میکند. از مهممی

7359 .) 
 سنجیسنجی یا گروهترین محورهای روش پژوهش جامعه. مهم0-73جدول 

 محورها ردیف
 درباره دیگر اعضای گروه با یک یا چند معیار مشخص « هر عضو گروه»یابی امکان ارز 7
 همه افراد اجتماع از یکدیگر « مقطعی در یک دوره زمانی خاص»یا « ای یا در مقاطع مختلفدوره»امکان ارزیابی  2
 «، همکالسان و همکارانساالنبزرگکودکان، »های امکان مطالعه روابط در گروه 9
 ی از درون ساختار ارزیاب 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
 ن بر اساس معیارهایی معینارزیابی موقعیت هر فرد یا عضو گروه انسانی، نسبت به دیگرا 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.  2-98توان به مواردی به شرح می

 سنجیسنجی یا گروهکشف و آشکارسازی در ساختارهای پنهان درون گروه با جامعهین موارد قابلتر. مهم2-73جدول 
 موارد ردیف

 های پنهان نسبت به یکدیگر و باورهای خاص ها در گرایشو اثر آن« هازیرگروه گروهی ودرون»های وابستگی 7
 گروهیوژیک درونچگونگی ساختار گروه بر اساس روابط اعضا و توافقات ایدئول 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« تفاوتیهمدردی، همدلی، جذب، دفع، مخالفت و بی»شناسایی روابط عاطفی ازجمله  5

                                                           
1. Moreno  
2. Cillessen  



  

 

 

 روش پژوهش گروه سنجی یا جامعه سنجی 600

س
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، 7966ی، دارد )آذر 9-98شرح جدول کاربردهایی به« نظامی و درمانی

 آموزان نیز بسیار رایج است.وپرورش و میان دانشسنجی و اجرای آن در سطوح آموزشجامعه
 ها ها و گروهسنجی در انواع سازمانسنجی یا گروهترین کاربردهای روش جامعه. مهم7-73جدول 

 موارد ردیف
 ای مسئولیت انتخاب افراد مناسب برای اعط 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
 آموزان یا دانشجویان در کالس برای بهبود یادگیری آنان شناخت وضعیت ارتباطی دانش 4
 پذیری و شرایط اجتماعی شدنیان در نقشآموزان یا دانشجوشناخت 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

 
 سنجی. فرایند اجرای پژوهش گروه73-2

 را موردتوجه قرار داد.     4-98توان مراحل جدول جی میسنبرای اجرای پژوهش گروه
 سنجی سنجی یا جامعه. فرایند اجرای گروه0-73جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 سنجیبیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش یا معیارهای الزم برای گروه طراحی پژوهش 7
 گروهی کوچک یا بزرگ بر اساس هدف پژوهش سنجی و تأکید بر انتخاببا مالحظات روش جامعه گیرینمونه 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.  5-98سنجی، باید شرایط الزم برای انجام این آزمون به شرح جدول قبل از اجرای گروه      
 سنجی  سنجی یا جامعه. شرایط الزم برای اجرای آزمون گروه1-73جدول 

 شرایط ردیف
 اطمینان از وجود فرصت کافی برای شناسایی و اظهارنظر افراد گروه درباره یکدیگر  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 پژوهش73-7
هدف گروه سنجی آن است که میزان پذیرش یا عدم پذیرش هر عضو گروه نسبت به سایر افراد گروه و روابط هر    

ها شناسایی شود. بنابراین تعیین معیارهای اصلی درون گروه« اجتماعی–های عاطفی شبکه»ی گروه و فرد با دیگر اعضا
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، هدف انتخاب را در یک فعالیت «مالک گروه سنجی»منظور شناخت این روابط در طراحی پژوهش مهم هستند. به
های در میان اعضای گروه« دفع»یا « جذب»جهت است که معیار کند. اهمیت تعیین معیارها ازآنگروهی مشخص می

تواند متفاوت باشد. کمتر آزمونی است که مانند این روش با حداقل امکانات در زمانی کوتاه امکان مختلف می
های زیادی را فراهم کند. اما مالحظات ضروری وجود دارد که در طراحی پژوهش باید به آن توجه آوری دادهجمع

ای هسنجی، پژوهشگر باید با گروه موردبررسی آشنا باشد و فعالیترای آزمون جامعهداشت. ازجمله اینکه قبل از اج
عیین کند. برای تشده، نتایج آزمون را به واقعیت نزدیک میآوریهای جمعاصلی آن را بشناسد. آشنایی با گروه و داده

تعداد و نحوه »و « اد گروهشبکه ارتباطات بین افر»سازمان و موقعیت گروهی، طراحی پژوهش بر اساس امکان 
 خواهد بود. « های اعضای گروه در مورد هر عضوانتخاب

 
 گیری . مالحظات نمونه73-0

تواند به الگوهای رابطه در سطح کنند. این روش میهای درون گروه معرفی میکننده شبکهسنجی را گاهی کشفجامعه
ها و همسایگان بپردازد. الگوهای زرگ مانند سازمانهای بهای 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 روشگروه اعالم کنند. در شرایط خاص که تعداد نمونه زیاد است و امکان دسترسی به همه وجود دارد، می

 شرط اطمینان از معرف بودن و پوشش هدف پژوهش استفاده کرد. گیری بههنمون
 

 ها آوری داده. مالحظات جمع73-1
 استفاده کرد.  6-98ها به شرح جدول توان از انواع روشسنجی میها در گروهآوری دادهبرای جمع

 سنجی سنجی یا جامعهآوری داده در گروههای جمع. انواع روش6-73جدول 
 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
 و بازگرداندن آن دادنپاسخای سؤال به اعضای گروه برای ارائه 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     
 شوند. برایدر تعیین روابط طراحی می شدهمشخصس معیارهای کلیدی (. سؤاالت پرسشنامه بر اسا7966)آذری، 

برای پرسش از اعضای گروه با پرسشنامه یا مصاحبه  6-98ها از سؤاالتی به شرح جدول نمونه اغلب در پژوهش
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لویت او ترتیبشود تا در رابطه با هر سؤال سه نفر از اعضا را بهدهنده خواسته میشود. اغلب از پاسخاستفاده می

 معرفی کنند. 
 هاهای عاطفی و اجتماعی حاصل از روابط در گروه. معیارهای شناسایی شبکه6-73جدول 

 معیارها ردیف
 ترتیب اولویت معرفی کنید.(یک از اعضای گروه دارید؟ )سه نفر را بهتمایل به کار در کنار کدام 7
 ترتیب اولویت معرفی کنید.(د؟ )سه نفر را بهیک از اعضای گروه نداریتمایل 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.(به نظر شما در گروه چه کسی قدرت رهبری بهتری دارد؟ )سه نفر را به 4
 ترتیب اولویت معرفی کنید.(کنند؟ )سه نفر را بهسانی شما را برای همکاری انتخاب میبه نظر شما چه ک 5

رفه طصورت متقابل یا یکبه« جذب و دفع»گیری روابط ازنظر گونه معیارها و سؤاالت برای مطالعه و اندازهاین     
وبیت د. باید توجه داشت که بین معیار محبشودر گروه تأکید می« میزان محبوبیت»در یک گروه است. در این رویکرد بر 

 ها از تفاوت معیار محبوبیت بین اعضایحتی برخی پژوهشوجود داشته باشد.  تواند تفاوتهای مختلف میدر گروه
رای سنجی بهمکالسی در مقاطع تحصیلی مختلف حکایت دارد. بر این اساس انتخاب معیارهای محبوبیت یا جامعه

آوری داده باید فضایی را فراهم کرد (.  در جمع2111در گروه بسیار مهم است )کوثیر و پجاک، شناخت دقیق روابط 
 که اعضای گروه، صادقانه به سؤاالت پاسخ دهند.

، «کارگران یک کارخانه»، «آموزان یک کالسدانش»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  1-98ل ساله سؤاالتی در دو بخش به شرح جدو 74تا  71آموزان در یک نمونه از دانش      

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 « سنجیجامعه». آزمون 7-73جدول 
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 دوم نفر نفر اول کنند. ها شمارا برای امور زیر انتخاب میکدام همکالسی 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. درباره دانش 8-98سؤاالت جدول 
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 آموزان پایه اول متوسطه اول از دیدگاه معلمان ی دانشسنج. آزمون جامعه3-73جدول  
 نفر سوم نفر دوم نفر اول آموزان را به ترتیب در محورهای زیر مشخص کنید. سه نفر از دانش ردیف

    ها دارند. آموزان تمایل به همکاری با آنترین افراد کالس که سایر دانشمحبوب 7
    ها ندارند. آموزان تمایلی به همکاری با آنانشمطرودترین افراد کالس که سایر د 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 های جامعهآموزان 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

ا ههای یکدیگر نگاه کنید و با اطمینان از محرمانه بودن و ماندن پاسخیک صفحه کاغذ بردارید و  بدون اینکه به پاسخ
را در باالی کاغذ بنویسید. حاال به این « خانوادگی، کالس و تاریخ امروز نام، نام»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 3-98آموزان در جدول بنویسید. فهرست سؤاالت ناظم از دانش

 آموزان ده کالس مربوط به پایه اول متوسطه اول . سؤاالت ناظم از دانش9-73جدول 
 سؤاالت ردیف

 ها در یک کالس باشید؟ )به ترتیب اولویت بنویسید(  در سال آینده تمایل دارید با کدام همکالسی 7
 تیب اولویت بنویسید(  ها در یک کالس باشید؟ )به تردر سال آینده تمایل ندارید با کدام همکالسی 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( نمییکی از این دو پاسخ  را بنویسید: الف( کسی من را انتخاب نمی
سمی را توانید اترتیب اولویت بنویسید، اگر نمیایل ندارند با شما در سال آینده در یک کالس باشند؟ بهزنید چه کسانی تمحدس می 4

 دانم.  کند، ب( نمیبنویسید یکی از این دو پاسخ  را بنویسید: الف( کسی من را انتخاب نمی

      
 ها . مالحظات تحلیل یافته73-0

ود. پس از شاستفاده می« نگار یا سوسیوگرامگروه»و « ماتریس گروه»دو الگوی سنجی از ها در گروهبرای تحلیل یافته
 شود.استفاده می« نگارگروه»، برای نمایش گویاتر وضعیت هر فرد در گروه از «ماتریس گروه»تهیه 

ماتریس  ویتوان از الگنما مییا سوسیوماتریس یا گروه« ماتریس گروه»برای تهیه . الگوی ماتریس گروه: 73-0-0  

شده هر عضو گروه های انتخاباستفاده کرد. این جدول امکان ثبت اعداد یا مرتبه 71-29دوبعدی به شرح جدول 
 شود و کدهایکند. 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 شخص میدیگری برای انتخاب شدن بر اساس اولویت اول تا سوم م
های شود. در ادامه با نگاه خانهعمودی اگر عضو ب را در هر یک از سؤاالت انتخاب کرده باشد، در جدول ثبت می

توان فراوانی انتخاب شدن او را به تفکیک هر سؤال و مجموع سؤاالت دریافت. همچنین با نگاهی ستونی عضو ب می
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هایی را که انجام داده است، محاسبه کرد. به البته این جدول را توان تعداد انتخابهای افقی عضو ب میردیفبه 
 افزارهای کامپیوتری هم تهیه کرد.      توان به کمک نرممی

 سنجی های گروه. نمونه ماتریس گروه یا سوسیوماتریس برای تحلیل یافته01-73جدول 
تعداد انتخاب  ه د ج ب الف دهندهپاسخ

 هاکردن
       الف
       ب
       ج
       د
       ه

       
       شدن یک عضو برای هر سؤالتعداد انتخاب

       شدن یک عضو برای هر سه سؤالتعداد انتخاب

ا ههر عضو در پاسخکه قرار نیست های سیاه شده جدول به تقاطع هر عضو با خودش اشاره دارد. ازآنجاییبخش      
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،  77-98هایی به شرح جدول توان تحلیلشده در سه ردیف پایین جدول میهای محاسبهیافته
 سنجی   های حاصل از آزمون جامعهههایی برای تحلیل یافت. شاخص00-73جدول 

 توضیح شاخص ردیف
 شدن یک عضو برای هر سؤال )معرف میزان اعتماد(تعداد انتخاب پذیرش اجتماعی 7
 سؤال )معرف میزان محبوبیت یا طردشدگی فرد(  شدن هر عضو برای سهتعداد انتخاب گیرندگی اجتماعی 2
 ز میان اعضای دیگر )معرف میزان اجتماعی بودن یا تمایل به انزوا در فرد(کردن عضو اتعداد 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
 از سوی آن فردانتخاب کردن یک نفر در سه سؤال و انتخاب نشدن  جانبهیک دوستی 6

نگار یا سوسیوگرام، نموداری برای نمایش سازمان اجتماعی و موقعیت گروهنگار یا سوسیوگرام: . رسم گروه73-0-2

نما، امکان نمایش تصویری روابط گروه برای دیدن نتایج در حالت ها است. با ترسیم گروهگروهی بر اساس یافته
با « هایا گره نقاط»عنوان نما یا سوسیوگرام وضعیت افراد بهشود. در گروههم میتر روابط افراد گروه فراترکیبی و عینی

های متنوعی شکل(. به7359شود )مورنو، به شکلی گرافیکی مشخص می« هاکننده روابط بین آنخطوط تعیین»ترسیم 
 است.  « ایشبکه»یا « ایرهدای»های نما به شکلنماها را ترسیم کرد. دو الگوی رایج ترسیم گروهتوان گروهمی

        توان از دو شکل به شرح جدولنگار در یک حالت کلی میبرای ترسیم گروهای: نگار دایره. گروه73-0-2-0

 استفاده کرد.  98-72
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 نگار   . انواع الگوهای نمایش گروه02-73جدول 
 توضیح انواع ردیف

چهار دایره  7
 متحدالمرکز

ها به چهار طبقه بر اساس نمره پذیرش اجتماعی )تقسیم باالترین نمره به چهار و ر اساس یافتهتقسیم افراد گروه ب
 هایی که در آن قرار گیرند(.  شناسایی حدود فاصله طبقات با دامنه نمره

 برای نشان دادن رابطه یک آزمودنی با بقیه افراد گروه فردی  2

اراده « نگار فردیگروه»و دیگری برای « نگار چهار دایره متحدالمرکزگروه»دو نمونه یکی برای  7-98در شکل      
 شده است. 

  
 نگار فردی نگار با دوایر متحدالمرکز و سمت چپ گروه. سمت راست نمونه گروه0-73شکل 

« 22» آمدهستدبهباالترین نمره پذیرش اجتماعی « نگار با چهار دایره متحدالمرکزگروه»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 لگو افراد در حلقه اول یا مرکزی بهدر نظر گرفته شد. در این ا« 5-1»محدوده 

ای فرعی و هها باید سعی شود تا دوستان صمیمی پهلوی یکدیگر باشند تا گروهشوند. در استقرار افراد درون دایرهمی
چنین دوسره خواهد بود. همشناسایی باشند. اگر انتخاب دوطرفه باشد، فلش نیز احیاناً باندهای داخل گروه اصلی قابل

رد ف»نمای فردی، ها را تغییر داد. برای ترسیم گروهها یا ضخامت آنها یا معیارها رنگ فلشتوان بر اساس سؤالمی
گیرند و روابط به کمک فلش نشان داده خواهد شد. در در داخل یک دایره و بقیه در اطراف آن قرار می« موردنظر

های اند، افراد محبوب گروه هستند. در تحلیلشدهمشخص« Nو  C ،D»رادی که با حروف شده افتحلیل نمونه ارائه
های غیررسمی گیری گروهاشاره کرد و جهت« فرعی یا غیررسمی»و « اصلی یا رسمی»های توان به گروهسازمانی می

 های اصلی یا رسمی شناسایی نمود.  را در برابر گروه
شده آموز دیگر انتخابسه نفر را انتخاب کرده و خود توسط هفت دانش« Eآموز دانش» شدهنگار فردی ارائهدر گروه

اوست. رابطه  «اعتماد یا گسترش عاطفی»بیشتر از « محبوبیت یا گیرندگی اجتماعی او»توان گفت که است. بنابراین می
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(. بر اساس نتایج 7968نبه است )گنجی، جایک« Tو  B ،J ،M»آموزان متقابل و با دانش« Nو  C ،D»آموزان او با دانش

 توان ارائه داد.های خاصی میدر گروه، تحلیل79-98به شرح جدول « یک فرد»دست آمده برای به
 سنجی    های خاص برای فرد در گروه. انواع موقعیت07-73جدول 

 توضیح انواع ردیف
 عضو دارای بیشترین انتخاب از دید دیگران ستاره گروه 7
 نشده از سوی اعضای گروه عضو انتخاب فرد گروهمن 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

است. در گروه سنجی، این « گیری دسته در گروهشکل»تحلیل های قابلهای گروهی هم یکی از ویژگیدر تحلیل     
آید که تعدادی از افراد همدیگر را انتخاب کنند و گروه خارج از دسته خود را کمتر انتخاب وجود میحالت زمانی به

ه گفت« یسنجشکاف یا جدایی گروه»کرده باشند. اگر این اعضا افراد خارج از دسته را اصالً انتخاب نکرده باشند به آن 
 شود.می

نوان عهای هندسی مانند دایره و مستطیل بهشکلبه»نگارها با یک مجموعه گره گروه ای: نگار شبکه. گروه73-0-2-2

و  خوانایی»کنند که اثربخشی آن به عمل می« عنوان نشانگر روابط بین اعضاخطوط به»و یک مجموعه « معرف اعضا
 معرفی شده است 74-98ای به شرح جدول این منظور پنج الگوی شبکه آن بستگی دارد. برای« طراحی زیباشناسانه

 . 7(2115)هوانگ، هانگ و ایدس، 
 اینگار شبکه. انواع الگوهای طراحی گروه00-73جدول 

 توضیح انواع طراحی ردیف
 هاودن آنعنوان عامل سطح مرکزی بها به دور چند دایره با تأکید بر فاصله از مرکز بهاستقرار 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
 ها بدون هیچ هدف خاصاستقرار گره آزاد 5

     لمانند جدو« کم برخورد و پربرخورد»د یا تقاطع خطوط به دو نوع این الگوها نیز خود با توجه به میزان برخور    
 (. 2115)هوانگ، هانگ و ایدس،  شوندتقسیم می 98-75

 
 

 
 
 
 

                                                           
1.  Huang, Hong and Eades 
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 ای بر اساس حجم خطوط ارتباطی  نگار شبکه. انواع الگوهای طراحی گروه01-73جدول 

 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 دای را با تفکیک جنسیتی در نمایش گرهنگار یا سوسیوگرام شبکهیک نمونه گروه 2-98شکل 
های جهته( یا دوطرفه )پیکانهای یکطرفه )پیکاندهنده یکمستطیل شکل( و خطوط نشان شکل و زنان در گره

 دوجهته( است.  

  
 اینگار یا سوسیوگرام شبکه. یک نمونه گروه2-73شکل 
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س
منظور نمایش موقعیت او در گروه رسم نگار مستقل به، یک گروه«هر یک از اعضای گروه»توان برای همچنین می     
  کرد.

 
 گیریو نتیجه . بحث73-1

گیری انجام داده و پیشنهادهای کاربردی ارائه کرد. برای نمونه ها بحث و نتیجهتوان روی یافتهها میپس از تحلیل یافته
آموزان صورت ها به آن اشاره شد و آزمون گروه سنجی روی معلمان و دانشآوری دادهدر پژوهشی که در بخش جمع

س و آموزان یک کالهای متحدکننده دانشهای ارتباطی، شبکهشبکه»داد که معلمان، در تشخیص  گرفت، نتایج نشان
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 نهتشخیص معلمان نبودند. قضاوت
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 آزمونراف بین قضاوتانح«. کنندمی

ه آموزان دوره ابتدایی دشواری کمتری نسبت بدیگر، معلمان در شناختن روابط دانشعبارتیا نوجوانان بیشتر بود. به
ا سن متوسط گروه موردمطالعه ارتباط مستقیم آموزان دوره دبیرستان داشتند و این دشواری بشناختن 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 پگیریتوان شناخت بیشتری به ابعاد مهم و مؤثر در کسب اهداف سازمانی و تصمیمسنجی می
و  آموزاندنبال شناسایی دانشریزان آموزشی با استفاده از این روش بهاز معلمان، اساتید و برنامهکرد. بسیاری 

تحلیل شبکه »های اخیر در سال ها برای رفع مشکالت احتمالی هستند.دانشجویان منزوی و مطرود و کمک به آن
تعددی افزارهای مأکید قرارگرفته است. نرمسنجی موردتوجه و تبا مبنای جامعه« ترسیم نقشه اجتماعی»یا « اجتماعی
سامانه  یک« بوکفیس»اند. شدهها به بازار معرفیبرای انجام این نوع پژوهش« فلوهابز یا اینگفی، پاجک، کی»همچون 

 کند. سنجی عمل میخدمات شبکه اجتماعی و تارنمایی است که در سطحی بسیار بزرگ بر اساس جامعه
 

 سنجیت علمی در روش گروهمونه مقاال. ن73-6
 دهد. را نشان می سنجیگروه هایی از مقاالت علمی با روش پژوهشنمونه 76-98جدول 
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 سنجیهای علمی روش پژوهش گروهمقاله . نمونه06-73جدول 
 مقاله  ردیف

7 Sociometric Status and Adjustment in Middle School: A Longitudinal Study 
 https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0272431602239128 

2 Peer Group Status of Gender Dysphoric Children: A Sociometric Study 
 3-9517-009-https://link.springer.com/article/10.1007/s10508 

9 Sociometric status and academic, behavioral, and psychological adjustment: A five-year longitudinal 
study. 
https://psycnet.apa.org/record/1992-23086-001  

4 Gender homophily from spatial behavior in a primary school: A sociometric study 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378873313000737  

5 Sociometric status of Theatre College students and its relation to their personal characteristics and 
educational activities 
https://cyberleninka.ru/article/n/sociometric-status-of-theatre-college-students-and-its-relation-to-
their-personal-characteristics-and-educational-activities  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0272431602239128
https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-009-9517-3
https://psycnet.apa.org/record/1992-23086-001
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378873313000737
https://cyberleninka.ru/article/n/sociometric-status-of-theatre-college-students-and-its-relation-to-their-personal-characteristics-and-educational-activities
https://cyberleninka.ru/article/n/sociometric-status-of-theatre-college-students-and-its-relation-to-their-personal-characteristics-and-educational-activities
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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 با مالحظات تحلیل یافتهآشنایی 
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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
 پرداخته خواهد شد. 

 
 . مفهوم روش مطالعه موردی79-0

شود هم دیده می« نگاریقضیه پژوهی و تک پژوهی، مورد پژوهی، 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»ین روش به درک عمیق رویکرد ا

که روش پژوهش مطالعه موردی مناسب زمانی است که موردمطالعه را  اعتقاددارندکند. برخی ابعاد مختلف توجه می
ر گام در ابعاد مختلف و در ادامه تفسیبهو گام اش تشخیص داد. این روش نوعی مشاهده مفصلراحتی از زمینهنتوان به

. انجام داد« کیفی، کّمی یا ترکیبی»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 نظور عمیقمبه
با  عنوان یک واحد تحلیلشود باید این نظام بهدر نظر گرفته می« مورد»عنوان به« نظام آموزشی»وقتی یک نظام مانند 

-معرفی شود. برای نمونه در نظام آموزش« ط به همحدومرزی مشخص و متشکل از عناصر و عوامل متعدد و مرتب»

بررسی کرد یا « آموز، معلم، مدیر، برنامه درسی و امثال آندانش»توان مورد را با توجه به عناصری چون وپرورش می
قی طور عمهای 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 میترین ویژگی(. از مهم7914گرا است )بازرگان و مرادی، کل

 اشاره کرد. 7-93جدول 
 روش مطالعه موردی  های. انواع ویژگی0-79جدول    

 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 کشف روابط متقابل جدید، چشم اکتشاف 9
 های از پیش موجودها بدون ارزشیابی فرضیههها با بررسی دادارائه اصول و تعمیم استقراء 4

                                                           
1. Case study  
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که مطالعه موردی بیش از آنکه یک روش پژوهش باشد، یک راهبرد پژوهشی با امکان استفاده  اعتقاددارندبرخی      

ز طریق ا« سازی یا ایجاد فرضیهنظریه»های کیفی، کمّی یا ترکیبی است. یکی از رویکردهای این روش از انواع روش
که  اعتقاددارند(. بسیاری از کارشناسان 7989فرد و الوانی، باز و کاربرد روش استقرائی خواهد بود )داناییبررسی 

نها ها دارد که تاستفاده از این روش برای درک عمیق موضوعات از اولویت باالتری نسبت از بسیاری از دیگر روش
 (.7318، 7کنند )استیکاطالعاتی سطحی را تولید می

 
 مراحل اجرای پژوهش مطالعه موردی. 79-2

 است.  2-93روش مطالعه موردی شامل مراحلی به شرح جدول 
 . مراحل اجرای پژوهش مطالعه موردی 2-79جدول  

 توضیح مراحل ردیف
 بیان مسئله در رابطه با یک مورد خاص و در ادامه تعیین اهداف و سؤاالت پژوهش طراحی پژوهش 7
 «فرد، خانواده، گروه، رویداد، سازمان و جامعه خاص»صورت هدفمند از میان موارد خاص بهتمرکز روی  گیرینمونه 2
 های کیفی، کمّی یا ترکیبی مربوط به مورد خاص آوری انواع دادهجمع آوری دادهجمع 9
 ها ر آنهای مربوط به مورد، تحلیل دوایر اطراف محاط بر مورد و تأثیتمرکز پژوهشگر بر یافته تحلیل داده 4
 بندی کلی از نتایج و ارائه پیشنهادجمع گیریونتیجهبحث 5

      
 . طراحی پژوهش79-7

کند. در این مرحله باید مشخص شود که پژوهش از آغاز می« بروز مسئله»در بیان مسئله، پژوهشگر از زمینه و محیط 
در شرایط خاص « موردیتک»پژوهش از نوع  است. در اغلب موارد« 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. تقسیم می 9-93جدول 

 . انواع طرح پژوهش تک موردی 7-79جدول 
 توضیح انواع  ردیف

 دون واحد فرعی معقول و مناسببدون توجه به اجزاء و مناسب شرایط ب کلی 7
 تأکید بر اجزا و واحدهای فرعی  مبسوط 2

اگر قدرت انتخاب منابع وجود داشته باشد، پژوهش چندموردی بر تک موردی ارجحیت دارد؛ زیرا شواهد و       
ت و یاد اسمدارک بیشتری را دربر دارد. انجام پژوهش چند موردی، مستلزم دسترسی به منابع وسیع و صرف زمان ز

ندی باغلب نیازمند گروه پژوهشگران است. البته این روش نوعی تکرار پژوهش از زوایای مختلف است. در یک دسته

                                                           
1. Skate  
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معرفی شده است که پژوهشگر باید رویکرد خود را در  4-93بر اساس هدف، انواع مطالعه موردی به شرح جدول 
 (. 7983د )یارمحمدیان و همکاران، هر یک از این سه دسته در مرحله طراحی پژوهش مشخص کن

 . انواع روش مطالعه موردی بر اساس هدف 0-79جدول 
 توضیح انواع  ردیف

 های کمّی  مطالعه مورد برای طراحی نظریه با استفاده روش محوری گراندد تئوری و تلفیقی از روش پردازینظریه 7
 های کیفی و کمّیپایایی با تلفیقی از روش آزمون نظریه برای تعیین اعتبار و آزمون و نقد نظریه 2
 مطالعه با هدف حل یک مشکل یا مسئله  حل مسئله 9

 
 گیری. مالحظات نمونه79-0

شود. در غیر مورد انتخابی هم مشخص می« مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش»در این روش اغلب با مشخص شدن 
هایی برخوردار باشد که مطالعه آن چنان ویژگیس باشد و از آنرا انتخاب کرد که در دستر« موردی»این صورت باید 

یری گباشد کار نمونه« موردیچندموردی یا میان»ازنظر اطالعات پژوهشی آشکارکننده باشد. بدیهی است که اگر مطالعه 
ماعی را (. مطالعه موردی رویکردی است که هر واحد اجت7914کند )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
 (. 7982این حالت هدف مطالعه موردی، توصیف و تبیین جامع همه اجزای منفرد خواهد بود )ازکیا و دربان آستانه، 

آن از موارد بسیار مهم در روش مطالعه موردی است. موردمطالعه باید و انتخاب « مورد یا واحد تحلیل»تعریف      
« واحد تحلیل مطالعه»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

صورت تجربی، نظری یا هر دو صورت است که در آن پژوهشگر به بررسی وقایع معاصر در زندگی واقعی باشد که به
 (.   7983بخش، باریک و محمدیپردازد )یارمحمدیان، آقارحیمی، حیاتی آبمیای از شواهد با استفاده از منابع چندگانه

انی اول مانند منابع انسدست»استفاده شود و اینکه از چند منبع « چندموردی»یا « موردیتک»که از روش وابسته به این
حظات مختلفی را مدنظر قرار داد. توان مالشود، 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 نمونهاستفاده می« و امثال آن

« اع نظریاشب»گیرد. برای کفایت تعداد نمونه نیز اغلب از روش صورت غیرتصادفی هدفمند صورت میبه در این روش
 شود. در ذهن پژوهشگر استفاده می« حدکفایت مستندات»یا رسیدن به « اشباع ذهنی پژوهشگر»یا 
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س
 هاآوری داده. مالحظات جمع79-1

 آوری کرد. جمع 5-93ها به شرح جدول روشتوان با انواع ها را در مطالعات موردی میداده
 ها در مطالعه موردی آوری دادههای جمع. انواع روش1-79جدول 

 توضیح انواع  ردیف
 های فردی و گروهی پیرامون موردمطالعهاستفاده از مصاحبه مصاحبه 7
 های سازمانیهای روزانه و یادداشتها، یادداشتاسناد شخصی، نامه کدگذاری 2
 محیط موردمطالعه مشاهده 9
 های کمّی و کیفی پیمایش نظرات با پرسشنامه پرسشنامه 5
 ترکیبی از موارد قبلی ترکیبی 6

آوری سنجد و لذا اغلب از روش ترکیبی از ابزارها برای جمعدرواقع روش موردی تمام جوانب یک پدیده را می      
هایی شود تا پرسشنامهیشی در مطالعه موردی، از پاسخگویان درخواست میپیما شود. در کاربرد روشها استفاده میداده

گان شوندشود. در مشاهده مشارکتی پژوهشگر به میان مشاهدهرا پر کنند. در مواردی از مصاحبه عمیق هم استفاده می
پردازد. در می ها در محل پژوهشآوری دادهبه جمع زمانهمکند و مشارکت 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 پردازد. در انجام این امر با ثبت مشاهده مستقیم، استفاده از پایگاههای میدانی مییادداشت

سازی یا به یک متن واحد ها باید یکدست، متنیشوند. در ادامه و قبل از تحلیل، دادهمی آوریها جمعمصاحبه، داده
هم اقدام کرد )خنیفر « ها و نمودارجدول، ماتریس»ها از طریق دهی دادهتوان از سامانتبدیل شوند. برای این منظور می

 (.7935و مسلمی، 
       

 العه موردیها در پژوهش مط. مالحظات تحلیل داده79-6
 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 جمعهای یکسان برای تحلیل انواع دادهدستورالعمل
 «حل مسئله»یا « آزمون و نقد نظریه»، «سازینظریه»ساس هدف ازجمله با توجه به رویکردهای منتخب مطالعه بر ا

 توان درها در یک الگوی کلی را میحال فرایند تحلیل دادهتوان روش تحلیل داده خاصی را انتخاب کرد. بااینمی
 (. 7914دنبال کرد )بازگان و مرادی،  6-93هایی اصلی به شرح جدول گام

 ها در مطالعه موردی داده . مراحل تحلیل6-79جدول 
 توضیح مراحل ردیف

تدوین مدارک، تسلسل منطقی  زمانی سیرها، آوری 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 دادهندیبهای طبقهتوصیف و بسط داده توصیف 2
 « مقایسه»و « تبیین»، «تطبیق»بر اساس رویکردهایی چون  نهایی تحلیل 9
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 اشاره کرد.      1-93توان به مواردی به شرح جدول از مهم جمله راهبردهای تحلیل نهایی در مطالعات موردی می     
 ها در مطالعه موردی تحلیل داده. راهبردهای 7-79جدول 

 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« مورد»تبیین درباره  تبیین  2
 جایگزین دیگر  روندیکشده با بینیها در نقاط زمانی گوناگون از روند پیشهای از دادمقایسه مجموعه مقایسه  9

متمرکزشده و عوامل گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اثرگذار « مورد»ها پژوهشگر بر در جریان تحلیل داده     
ای هگیرد و دوایر اطراف آن زمینهمی در هسته اصلی یک دایره درونی قرار« مورد»دیگر عبارتشود. بهبر مورد نمایان می

 کننده مورد است. اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی احاطه
  

 گیریونتیجه. بحث79-7
ورت ها در مقایسه پیشینه تحقیق صدست آمده و بحث درباره همسانی یا مغایرت در یافتهدر این مرحله بیان نتایج به

 ائه خواهد شد.   گیرد و در ادامه پیشنهادهای کاربردی ارمی
 

 . ارزیابی کیفیت پژوهش79-3
یا « منابع 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
 

 مونه مقاالت علمی در روش مطالعه موردی . ن79-9
 دهد. را نشان می موردی مطالعه هایی از مقاالت علمی با روش پژوهشنمونه 8-93جدول 

 موردی های علمی روش پژوهش مطالعهمقاله . نمونه3-79جدول 
 مقاله  ردیف

 موردی مطالعه یک بیمارستان تأسیس در خصوصی -عمومی مشارکت هایچالش 7
18&sid=1&slc_lang=fa-307-10-https://jhosp.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A  

 پزشکی در مغفول مطالعه طرح: موردی مطالعات 2
lhttps://jmmc.mums.ac.ir/article_7662.htm  

موردی مطالعه: زوجین مشکالت بر پارادوکسی درمانیزوج اثربخشی سنجش 9  

http://ijfp.ir/article-1-716-fa.html  
تهران شهرکالن 1 طقهمن: موردی مطالعه مسکونی محالت در افراد رویپیاده فعالیت در ساختانسان محیط عوامل نقش مطالعه 4  

http://www.jscity.ir/article_88229.html  
(ماهشهر شهر مهر مسکن: موردی مطالعه) ساکنان دیدگاه از مهر مسکن طرح وضعیت ارزیابی 5  

https://qjsd.scu.ac.ir/article_11919_1332.html  

https://jhosp.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-307-18&sid=1&slc_lang=fa
https://jmmc.mums.ac.ir/article_7662.html
http://ijfp.ir/article-1-716-fa.html
http://www.jscity.ir/article_88229.html
https://qjsd.scu.ac.ir/article_11919_1332.html
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 هدف کلی: آشنایی با روش تبارشناسی  

 اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم روش تبارشناسی 
 گیری در تبارشناسی  آشنایی با مالحظات نمونه 

 در تبارشناسی   آوری دادهجمع آشنایی با مالحظات 

 ها در تبارشناسی  آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 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. 

 
  روش پژوهش تبارشناسی . مفهوم01-0

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« بارشناسیت»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

 
 خانوادگی . تبارشناسی با رویکرد تاریخ01-2

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 استفادنامهآوری داده درباره خانواده و روابط خویشاوندی و شجرهجمع و دیگر اسناد برای« هابیوگرافی»
ی گیرد. نتیجه این بررسکنند. در این رویکرد مطالعه روی اجداد و فرزندان فرد از ابعاد مختلفی موردتوجه قرار میمی

 شود.  های نوشتاری میروایت یا 7-41شده در شکل های ارائهاغلب منجر به ارائه یک نمودار مانند نمونه

 
 هایی از  درخت خانوادگی در تبارشناسی. نمونه0-01شکل 

                                                           
1. Genealogy research method  
2. Pedigree  
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س
نی های دقیق و فبا روش« هانامه یا تبارنامهشجره»ها برای تهیه با سفارش افراد یا سازمان« ایتبارشناسان حرفه»     

، «دگیزنسبک»، «دوره زندگی»نیازها با ابعادی چون  تناسب و حسبکنند. 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» 2111نند. از سال کمی

استانداردهای الزم توسط تبارشناسان اطمینان حاصل شود. این استانداردها بر اموری چون توانایی تفسیر مستندات و 
 أکید دارد. ویژه قدرت تشخیص در مواجهه با اسناد متناقض تبه

تواند از یک فرایند پیچیده شامل استفاده از سوابق تاریخی تا تحلیل ژنتیکی پژوهش تبارشناسی در این رویکرد می     
 دنبال کرد.  7-41شرح جدول توان بهترین مراحل اجرای پژوهش با این رویکرد را میگیرد. مهمرا در بر می

 با رویکرد تاریخ خانوادگی   . مراحل اجرای روش تبارشناسی0-01جدول 
 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 آوری دادهجمع 9

 هاسازی دادهسازی یا متنییکدست
 ها برای رسیدن به یک سابقه خانوادگی منسجم ها و تحلیل آنترکیب داده ها تحلیل داده 4
 نامه ها و ارائه نمودار درختی سابقه خانوادگی یا شجرهیافته بندیجمع گیریونتیجهبحث 5

هی دهای تاریخی، اجتماعی و خانوادگی برای دستیابی به شناسایی صحیح افراد و روابط ضروری است. ارجاعزمینه     
اطالعات موجود در »، «السوابق اولیه ایدئ»، «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 ده باید اعتبار آنکننمستندات پشتیبانی

یل ها را ترکیب و تحلو امثال آن موردبررسی قرار گیرد. سپس باید داده« رویدادهای زندگی»، «روابط خویشاوندی»، «ها
یجاد شود. امروزه نمودار درختی تاریخ خانوادگی با مبتنی بر تبارشناسی ا« سابقه خانوادگی منسجم»کرد تا یک 

ای هآوری، ذخیره، تنظیم و نمایش دادهبرای جمع« تبارشناسی»افزارهای شود. نرمافزارهای کامپیوتری ترسیم مینرم
د ازجمله راافزارها با ذخیره اطالعات اولیه درباره افگیرد. 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  
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 شناختی. تبارشناسی با رویکرد فلسفی و جامعه01-7
با  «درک رایج از  باورهای متفاوت فلسفی و اجتماعی موجود»تاریخی است که در آن  روشی« 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 روشعبارتدارد. به گیری و تغییرات معنایی آن در بستر تاریخ، تأکیداز منظر مفهومی و زمینه شکل

مان فتگشود. ها 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، کاربردهای آن شده است. همه گفتمان صحیح معانی، تعاریف و
 توان بسیاری از مشکالت مورداشاره را رفع کرد. (. بنابراین با مطالعه تاریخی از ابتدای شروع تا نقطه حاضر می7938
در روند تاریخی است. « های موجودتمانچرایی وضعیت موجود فرهنگی یا گف»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 آن را از پروسه شکل تواناست که نمی

(. از دیدگاه فوکو بر مبنای تبارشناسی، هر پدیده ازجمله 7938تولد آن حقیقت شده است )گنجی، امیرمظاهری و لبیبی، 
نیاز  ررسی این تغییرات در طول تاریخفرهنگ، حاصل تغییراتی در طول تاریخ است، بنابراین شناخت هر پدیده به ب

 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 2-41جدول  در« شناسی
 شناسی در ارتباط با هم  شناسی و باستان. مفاهیم تبارشناسی، دیرینه2-01جدول 

 توضیح انواع  ردیف
 در روند تاریخی « چرایی وضعیت موجود فرهنگ یا گفتمان» تبارشناسی 7
ندیشه و شناسان و با حفاری در تاریخ اه آثار گذشتگان به سبک باستانو گفتمان با مطالع 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 درواقع دیرینه     
 کند. های مختلف تاریخی تار رسیدن به نقطه موجود دنبال میدر دوره

ها، نترین آز مهمشناسی وجود دارد که یکی االگوهای 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

                                                           
1. Paleontology 
2. Archeology 



  

 

 

 روش تبارشناسی 660

س
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 «ل تصادفتحلی»، مرحله هفتم به «تحلیل تبار»ششم به 
(. 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 شناسی با دیگر پژوهشترین وجه تمایز پژوهش تبارمهم     

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« وقایع نظیرثبت و ضبط خصلت یکتا و بی»عنوان از موارد مورداشاره، ارتباط دارند. هدف تبارشناسی 

 غایت یکدست و یکنواخت است. 
 

 . فرایند اجرای پژوهش تبارشناسی01-0
 مرور کرد.  9-41توان در مراحلی به شرح جدول فرایند اجرای پژوهش تبارشناسی را می
 . فرایند اجرای پژوهش تبارشناسی 7-01جدول  

 توضیح انواع  ردیف
 ید بر چالش فرهنگ یا خصیصه گفتمانی و تدوین اهداف و سؤاالت پژوهش بیان مسئله با تأک 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 هاهوتحلیل دادتجزیه 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 پژوهش01-1
آن  باشد که برای آن به تاریخ و تغییرات« زمان حال و با خصیصه گفتمانی»له و موضوع تبارشناس باید درباره مسئ

ائه تصویری و ار« مبدأ»شود. درواقع مسئله باید طوری انتخاب شود که در آن فهم یک پدیده تاریخی با تأکید بر مراجعه 
ن حال، سپس به گذشته و ابتدای آن رفت. در رویکردهای تبارشناسی دقیق از آن باشد. یعنی باید با شرح پدیده در زما

 شود. تأکید می 4-41هایی به شرح جدول فوکو بر گزاره
 های تبارشناسی فوکو . انواع  گزاره0-01جدول 

 توضیح انواع  ردیف
 متأثر از خصلت ذاتی متن و فشار حاشیه  عدم تعادل متن و حاشیه 7
 ها بر متن و تنازع گفتمانیولد گفتمان جدید ناشی از فشار حاشیهت تولد گفتمان جدید 2
 بررسی رابطه قدرت با دانش در شرایط خاص با توجه به تغییر دائمی آن همراهی قدرت و دانش 9
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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 دورهررسی اولیه روشن میدر ب

جهت که پردازد، نه ازاینبه تاریخ این پدیده می« روشنفکری دینی»مختلف شده است. تبارشناسی هویت فرهنگی 
هویت فرهنگی، در حال حاضر با ارائه تفسیری سازد، بلکه از این حیث که این 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
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 گزارهدست دینی نیست، بلکه درصدد
 (.7935تاریخی است )خنیفر و مسلمی، 

 
 گیری در پژوهش تبارشناسی. مالحظات نمونه01-6

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 جمعتواند از میان شخصیتیگیری مدهد. همچنین نمونهرا پوشش می« ایهای دورهآرشیو

 اول از طریق مصاحبه باشد. های دستداده
 

 ها در پژوهش تبارشناسیآوری داده. مالحظات جمع01-7
ها، اطالعات و ها محور خود پژوهشگر است که از ابتدا تا انتهای مسیر باید در دادهآوری دادهدر این روش برای جمع

 اشاره کرد. 5-41توان به موارد جدول آوری در این روش میور باشد. از مالحظات جمعطهها غوتحلیل
 ها در روش تبارشناسیآوری داده. مالحظات جمع1-01جدول 

 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 ابزارهاخاص و بهرهمتکی نبودن به یک ابزار  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
 ترنمایش چگونگی تبدیل یک دانش عمیق به دانشی عمیقبازنگری پیوسته اسناد و  4
 شده به یک متن یکدست برای تحلیل آوریهای جمعتبدیل همه انواع داده 5

 
 ها در پژوهش تبارشناسی. مالحظات تحلیل داده01-3

 مرور کرد.  6-41توان به شرح جدول ها در روش تبارشناسی را میمراحل تحلیل داده
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 احل تحلیل داده در پژوهش تبارشناسی . مر6-01جدول 

 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 وضوعتعیین عناصر گفتمانی مرتبط با م 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 جدیدی عناصر عامل بیتحلیل و معرف تحلیل نهایی 5

 تقسیم کرد.  1-41توان به دو دسته به شرح جدول الگوهای تحلیل در تبارشناسی را می     
 . انواع الگوهای تحلیل در تبارشناسی 7-01جدول 

 توضیح انواع  ردیف
 ی گفتمان نبودنتحلیل وقایع در سطح و به دنبال معنای عمیق و نهفته در ورا 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     
اسانه، شناخت شرایط ظهور و پیدایی عناصر و قواعد ایجادکننده اقدام کرد. در هر چهار مورد، مسئله تبارشن« استراتژی

 (.7938ساختار است )گنجی، امیرمظاهری و لبیبی، 

 
 مونه مقاالت علمی در روش تبارشناسی . ن01-9

 دهد. را نشان می تبارشناسی هایی از مقاالت علمی با روش پژوهشنمونه 8-41جدول 
 وش پژوهش تبارشناسیهای علمی رمقاله . نمونه3-01جدول 

 مقاله  ردیف
 تبارشناسانهنتاریخی ایمطالعه: ایرشتهمیان پژوهش شناسیگونه سیرتحول 7

http://www.isih.ir/article_299.html  

2  Evaluating the conventional wisdom in clone removal: a genealogy-based empirical studenealogy 
tourism – The Scottish market opportunities 

 https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/2480362.2480573 

9 Genealogy as theatre of self-identity: a study of genealogy as a cultural practice within Britain since c. 
1850 
http://theses.gla.ac.uk/1434/  

4 Words and Concepts in Chinese Religious Denunciation: A Study of the Genealogy of Xiejiao 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1547402X.2016.1168178  

5 The genealogy of urban form: Brisbane case study 
https://eprints.qut.edu.au/16776/  
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 پژوهی   هدف کلی: آشنایی با روش اقدام

 اهداف یادگیری
 پژوهی آشنایی با مبانی روش اقدام 
 پژوهیگیری در اقدامت نمونهآشنایی با مالحظا 

 پژوهیدر اقدام آوری دادهآشنایی با مالحظات جمع 

 پژوهی ها در اقدامآشنایی با مالحظات تحلیل یافته 

 پژوهی پژوهی با درسهای اقدامآشنایی با تفاوت 
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 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

 

 پژوهی. مفهوم اقدام00-0
حل مسئله، نیازمند طی مراحلی اغلب خطی و از پیش مند برای کشف مجهول یا وجوی نظامعنوان جستپژوهش به

است. روش « گیریونتیجهها و بحثآوری داده، تحلیل یافتهگیری، جمعطراحی پژوهش، نمونه»شده چون تعیین
( با بیان دیدگاه ناقص بودن 7341) 7پذیری خاصی است. لوینپژوهی 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، »دیگری چون های کیفی صورت گرفت. این روش با اسامی هفتاد و با توجه روش
« پژوهیاقدام»شود که در این کتاب از عنوان نیز خوانده می« پژوهش عملی مشارکتی و پژوهش عملی مبتنی بر اجتماع

 استفاده خواهد شد.   
ع د به وضو هر نوع فعالیت پژوهشی است که منجر به تبدیل وضع موجو« پژوهش در عمل»معنی پژوهی بهاقدام     

است. شخص یا اشخاص، اقدام خود را در حین کار و فعالیت « اقدام»مطلوب شود. محور اصلی در این نوع پژوهش 
ها است. هدف این روش مانند دیگر دهند. هدف از این کار بهسازی امور و اثربخش کردن آنموردپژوهش قرار می

ایی هاصطالح متغیرها نیست، بلکه به بررسی موضوعا یا بهههای 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« تغییر در وضعیت موجود»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 توان بهها را میپژوهی با سایر انواع پژوهش(. تفاوت اقدام7937است )رخشانی، هاشم زهی، کیخا و جهان تیغ، 
قدم، ضمن ایجاد تحول در محیط کار بهپژوهی، محقق قدمدر اقدام عمده در فرآیند عمل لحاظ کرد. به این صورت که
ار پژوهی در سرانجام کدیگر اقدامعبارتکند. بههایی دست پیدا مییا منطقه تحت پوشش خود، به اطالعات و یافته

 (. 7937شود )انجمن علمی معلمان ایران، خود منجر به ایجاد تغییر در وضع موجود می
ها تأکید نمنظور بهتر کردن آبا ایجاد تغییر در وقایع به زمانهموقایع، « توصیف، تفسیر و تبیین»ژوهی بر پاقدام     

کنندگان در پژوهش کمک کنند تا معضالت یا مسائل محلی را بررسی و حل یا دارد. پژوهشگران باید به مشارکت

                                                           
1. Kurt Lewin 
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ژوهی پت و ترویج تغییر و تحول تأکید دارد. هدف اقدامپژوهی مشارکتی بر روی عمل و در ادامه شناخترمیم کند. اقدام

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 پژوهی، پژوهشگر درصدد یافتن نتایج تعمیمآن است. در اقدام

های پژوهی با سایر روشهای روش اقدامترین تفاوتای است که خود با آن سروکار دارد. از مهممسئله ویژه درباره
 (. 7937اشاره کرد )انجمن علمی معلمان ایران،  7-47توان به مواردی به شرح جدول پژوهش می

 های پژوهشپژوهی با سایر روش. انواع تفاوت بین اقدام0-00جدول 
 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

 تأکید بر پژوهشگران ناظر بر مسئله 9 پژوهش توسط شخص شاغل و درگیر در کار و مسئله
 ها به عوامل اجراییارائه یافته 4 د شاغل و درگیر با مسئله در عملها توسط فرکاربرد یافته

 های پژوهشگر توسط دیگرانارزیابی یافته 5 ها توسط خود شاغل و درگیر با مسئلهارزیابی یافته
 مسئله ضرورتاً مسئله خود پژوهشگر نیست 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
 یری پذاغلب 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

که در ماهیت و اجرا نیز تفاوت اساسی پژوهی در معنا قرابت نزدیکی با تحقیق در عملیات دارد، درصورتیاقدام     
 دارد.  2-47با این روش به شرح جدول 

 پژوهی با تحقیق در عملیات های دو روش اقدامترین تفاوت. مهم2-00جدول 
 توضیح روش ردیف

 فرایندی بازتابی برای حل مسئله توسط فرد یا گروه فعال در کار برای بهبود راهبردها یا اقدامات در کار  پژوهیاقدام 7
 حل مطلوب برایی یک مسئله پیچیدهها برای دستیابی به راهو الگوریتمهای ریاضی، آمار استفاده از مدل تحقیق در عملیات  2

 است.  9-47پژوهی یک روش پژوهش با مزایای متعددی به شرح جدول درمجموع روش اقدام     
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 پژوهی ترین مزایای استفاده از روش اقدام. مهم7-00جدول 
 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
 احساس لذت و رضایتمندی پژوهشگر از نتیجه کار و استفاده از آن   1
 اال بردن ظرفیت اقدام پژوه در توجه بیشتر به محیط اطراف و تفکر و اندیشه عمیق در کارها همراه با انتقادپذیری ب 8
 باال بردن ظرفیت تعامل فکری با دوستان یا همکاران و ایجاد محیط صمیمی و مشارکتی برای تحقق اهداف 3

  

 پژوهی. مراحل اجرای اقدام00-2
است. به این معنا که با تشخیص مسئله در « تشخیص، تغییر و ارزیابی»گام عمده ده دارای سهطور ساپژوهی 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 اقدامری میهای دیگدهد در غیر این صورت به راهاگر پاسخ مثبت بود کار را ادامه می

 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 4-47پژوهی مراحلی به شرح جدول پردازد. برای اجرای روش اقداممی

 (.   7987شود )قاسمی پویا، اجرا می« مراحل هفتم تا نهم»و در گام ارزیابی « مرحله ششم»گام تغییر  ، در«نخست
 پژوهی . مراحل اجرای اقدام0-00جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 بیان مسئله، اهداف و سؤاالت پژوهش بر اساس اقدام خاص در کار یا آموزش طرح پژوهش  7
 ب جامعه یا نمونه موردبررسی از جامعهانتخا 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
 حل جدید موقت انتخاب راه حلانتخاب راه 5
 رت بر آن شده و نظاحل 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

 ابد.یهای جدید شروع و تا حل مسئله ادامه میحلاجرای راه
 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      
 و ارائه پیشنهادهای خود را در گزارش نهایی ارائه کند.  گیری حل مناسب برای مسئله، باید بحث و نتیجهو یافتن راه
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 پژوهی. مرحله اول: طرح پژوهش در اقدام00-2-0

 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 « موجود در زندگی و محیط پیرامونش

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 اتواند بررسی وضعیت و یا بررسی ارتباط و یا بررسی علل یک مشکل باشد. بهموضوع شما نمی

دنبال بهبود و یا اصالح وضعیت باشد. در عنوان باید مسئله اصلی پژوهش موردتوجه قرار گیرد شما باید به موضوع
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.  ت پوشش و نشانحال عنوان باید روشن، محدود به محل کار و منطقه تحدرعین
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. پژوهی با اینوضع موجود به وضع مطلوب دارد و بهتر است عناوین اقدام
 استناد کرد.  5-47توان به محورهایی به شرح جدول پژوهی مینوشتن بیان مسئله پژوهش در اقدام

 پژوهی . محورهایی برای نگارش بیان مسئله در روش اقدام1-00جدول 
 توضیح محورها ردیف

 پژوهی و ارتباط آن با کار اقدام پژوه توضیحات کلی و شرح ابعاد موضوع اقدام 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 موجودی واقعی و بدون ابهام با چالشمعرفی وضعیت موردنظر و ارائه تصویر توصیف وضع موجود 9
 ارائه آمارها و مستنداتی برای درک ضرورت و اهمیت موضوع اهمیت و ضرورت 4
دوستی، تعصب، وجدان، ترحم، قصد خدمت به احساس تعهد شغلی، تعهد الهی، وطن»معرفی از ابعادی چون  انگیزه پژوهشگر 5

 «فرد، جامعه و بشریت یا امثال آن
 مدت و یا بلندمدت بودنکوتاه از پژوهش هدف 6

تقویت، افزایش، کاهش، تغییر، اصالح، ایجاد، حل، رفع، »هایی همچون پژوهی با واژهبهتر است عناوین اقدام      
گیری ، نمونهپژوهیبا داللت بر تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب آغاز شود. در اقدام« تبدیل، بهبود، توسعه و امثال آن

متن، »تواند در حال مطالعه می« عرصه»یا « مورد»نوع هدفمند و اغلب از نوع موارد خاص است. در این روش،  از
 باشد. « بخش، فرد، ابزار، برنامه، اتفاق، فرایند، مسئله، نظام آموزشی و امثال آن

 

 آوری داده پیرامون مسئله )داده اولیه(. جمع00-2-2
دهنده چگونگی وضع موجود یا ین مرحله یا قبل از مداخله، مدارک یا شواهد نشانها و مدارک در امنظور 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 کاملهرچقدر دادهشود. بنابراین حل نشان داده میبرای تغییر مقایسه شود، میزان موفقیت راه
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و « هاتهاعتبار یاف»شود. نکته مهم دیگر وابستگی تر نیز بیشتر میحل مناسبآوری شود، احتمال شناسایی راهجمع
ها آوری دادهاست. برای جمع« شدهآوریهای اولیه جمعدقت و صحت نوع داده»به « ها یا تغییرات پیشنهادیحلراه»

 توجه داشت.  6-47ه نکاتی به شرح جدول توان بمی

 پژوهی اولیه در روش اقدام آوری داده. نکات مهم برای جمع6-00جدول 
 توضیح نکات ردیف

داری، برآوری داده مانند یادداشتنوع ابزار جمع»و « نوع منابع اطالعاتی قابل مراجعه مانند سند یا فرد»تعیین  منابع و ابزار  7
 آوری دادهقبل از شروع به جمع« و پرسشنامه مصاحبه، مشاهده

 شده در نشان دادن تغییر ایجادشده آوریهای جمعتوانایی داده معرف تغییرات بودن 2
 ایافزارهای رایانهکمک نرمبه« مراجعات آسان»و « پیدا کردن سریع»برای  ها بندی دادهطبقه 9
 ربط به کار یا اقدام یهای بآوری 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 جاد معیارها یا شاخصقبول تدوین و ایتهیه شواهد منطقی و قابل معیارسازی  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 میها استفاده کند. در مشاهده حواس پنجآوری دادهبرای جمع« پرسشنامه و اسناد

 های مناسب از اوضاع، نسبت به ثبت مشاهداتتوان با تهیه عکس، فیلم و یا یادداشتت باید هدفمند باشد. میمشاهدا
رسد و اموری را می« تقارن طالیی تفسیر»گر، در پس ذهن خود، از تلفیق مشاهدات به اقدام نمود. گاهی مشاهده

به نیز گفتگو باید با تدبیر، فکر، تعمق و دقت زند که در ظاهر مشاهدات وجود خارجی ندارند. در مصاححدس می
ا هخاصی از ابتدا طراحی شود تا بتواند با کمترین زمان و با کمترین جمالت، بازدهی الزم و کافی داشته باشد. مصاحبه

دار بوده و نتایج آن برای استفاده بعدی ثبت شود. پرسشنامه شامل سؤاالت کتبی است که پژوهشگر برای باید هدف
حل مسئله کند. پرسشنامه شامل سؤاالت کتبی است که پژوهشگر برای یافتن راهحل مسئله از آن استفاده میافتن راهی

ای گونههباشد. سؤاالت باید ب« باز، بسته یا ترکیبی از هر دو»تواند پژوهی میکند. پرسشنامه در اقداماز آن استفاده می
عد از اقدام بتوان نتیجه آن را در تغییر وضعیت موجود و تبدیل آن به وضع ها قبل و بطراحی 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 آنها، شاخصتصویری،  نمودارها، یادداشت-صوتی

    
 ها وتحلیل داده. تجزیه00-2-7

های ها و اقدامحلها را برای شناسایی راهها، باید دادهپس از ایجاد تصویری روشن و گویا از وضعیت موجود با داده
راه حل یا طرح موقت برای اصالح عرضه کرد. البته ریشه توان یکتحلیل میوازاین تجزیهمناسب تحلیل کرد. پس

ب به عوامل متعدد و اغل« اعتیاد، افت تحصیلی، بزهکاری، فساد اجتماعی، فقر فرهنگی و امثال آن»چون مشکالتی 
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پژوهی ترین بخش اقدامحل، مهمخارج از محیط کار بستگی دارد. مطالعه و تفکر پیرامون حل مسئله و پیدا کردن راه

حل مؤثر دارد. بدون ام پژوه، بستگی به اعمال یک راهها و زحمات اقدها است. همه تالشوتحلیل دادهدر مرحله تجزیه
ها، شپژوهی با سایر انواع پژوهنتیجه خواهد بود. وجه تمایز اقدامپژوهی بیحلی مناسب برای مسئله، اقدامشناسایی راه

ب با اهداف صورت منطقی، دقیق و متناسها بهمنظور ایجاد تغییر در وضع موجود است. اگر دادهحل بهدر اجرای راه
نی بیها به پیشآوری دادههایی برای مسئله استخراج کرد. اگر جمعحلتوان از آن راهشده باشد، میآوریپژوهش جمع

یقین ای باشد که پژوهشگر احتمال نزدیک بهگونههای منتخب باید بهحلحل منجر نشود، باید همچنان ادامه یابد. راهراه
آوری داده ادامه دهد. داشته باشد. اگر چنین احتمالی را ندهد، باید همچنان به جمع از ظرفیت آن برای حل مسئله

ها، داده وتحلیل و تفسیرهای ابتکاری، نتیجه دقت نظر و ذکاوت پژوهشگر است. پژوهشگر پس از تجزیهحلعموماً راه
 ند. کها، گزارش میها را تهیه و در بخش پایانی گردآوری دادهحلفهرستی از راه

 
 حل . انتخاب راه00-2-0

کند. در این های فهرست شده در مرحله قبل، مواردی را انتخاب میحلحل، پژوهشگر از بین راهدر مرحله انتخاب راه
ها را انتخاب و برخی را کنار گذاشت. برای نمونه ممکن است حلمرحله باید با دالیل و توجیه کافی، برخی راه

ک معضل کاری، پیشنهاد صحیح اصالح قوانینی را داشته باشد، اما چون تغییر قوانین در حیطه پژوه برای حل یاقدام
حل با استناد به منابع پژوهی باید دالیل اثربخشی یک راهگذارد. در گزارش اقدامعملکرد او نیست، آن را کنار می

تا دیگر پژوهشگران با مطالعه این گزارش، با  های پژوهشگر ارائه شودها و یا استداللآوری دادهمورداستفاده در جمع
ل حل مناسب باید به نکاتی به شرح جدوخوبی آشنا شوند. برای انتخاب راهحل بهدالیل انتخاب یا کنار گذاری یک راه

 توجه داشت.  47-1
 پژوهی حل در روش اقدام. نکات مهم برای انتخاب راه7-00جدول 

 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
 شدنی بودن، تجربه دیگران و مشکالت احتمالی آن  ارزیابی منطقی  9
 ها را ثبت و گزارش کرد. محض تجربه باید آنبینی شونده بود و بهپیشباید منتظر موارد  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
 زجمله در محیط کار و ارتباط با همکاران حل اهای احتمالی اجرای راهبررسی چالش هاارزیابی چالش 6
 حل گرفتن نظر همکاران درباره چگونگی اجرای راه نظرگیری از همکاران 1
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 حل. اجرای راه00-2-1
حل بر اساس حل نهایی انتخاب شد باید آن را اجرا کرد. در این مرحله تالش بر آن است تا راهازاین که راهپس

سه رکن اساسی خواهد « مشاهده، اندیشه و عمل»شده اجرا شود. در حین اجرا نیز تدوین هایبینیها 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. مهمهشده در صورت لزوم، تغییراتی را در عمل بهای انجامبینیشود ضمن مراعات پیشمی
 شده است. ارائه 8-47پژوهی در جدول حل در روش اقداماجرای راه

 پژوهی حل در روش اقدام.  نکات مهم برای اجرای راه3-00جدول 
 توضیح نکات ردیف

 لیست های کار یا ارزیابی به کمک چکها یا کاستییادداشت 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 کردنآن حل بودن ودر مسیر اجرا مراقب هرگونه سوءتفاهم یا مانع اجرای راه هارفع سوءتفاهم 9

 
 آوری داده ثانویه . جمع00-2-6

آوری داده پیرامون مسئله، بعد از مداخله اختصاص دارد. برای داوری درباره نتیجه این مرحله به مشاهده عمل و جمع 
مرحله نیز های منظم و منطقی باشد. در این حل نیاز به داده و شواهد است. این شواهد باید مبتنی بر دادهاجرای راه

آوری داده و ابزار آن را مشخص های جمعآوری داده نیاز است و باید روشآوری داده اولیه، به جمعمانند مرحله جمع
تواند مثل مرحله قبل یا متفاوت از آن باشد. باید مشخص کرد در این مرحله به چه نوع ها و ابزار میکرد.    این روش

اصالح حاصل از اجرای »دهنده نشان« هایمعیارها و شاخص»ا و شواهد باید شامل ههایی نیاز است. این دادهداده
نظر و همکاران منتقد باشد. بنابراین الزم است تا پس باشند.  همچنین این شواهد باید مورد تائید افراد صاحب« حلراه

آوری کرد. این ی مؤثر بودن آن جمعحل یا طرح و حتی حین اجرای آن، اسناد و مدارکی برای اثبات ادعااز اجرای راه
اسناد الزم نیست همیشه کمّی و یا به عدد و رقم باشد. اظهارات همکاران، مراجعین، مردم، و یا یک نوشته، عکس و 

در  ترین نکاتفیلم پیش و پس از اقدام، دیگران را قانع کند که اصالح و تغییر مطلوب صورت گرفته است. مهم
به معیارها یا  زمانهمشده است. در این مرحله باید ارائه 3-47پژوهی در جدول در روش اقدام آوری داده ثانویهجمع

 حل اجراشده توجه داشت.های الزم برای ارزشیابی راهشاخص
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س
 پژوهی آوری داده ثانویه در روش اقدام. نکات مهم برای جمع9-00جدول 

 توضیح نکات ردیف
 دهنده تغییرات در حین انجام کار های نشانهای مبتنی بر شاخصی دادهآورجمع 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 جمعهای ارزشیابی از درون دادهبیرون کشیدن شاخص معیار بر اساس داده 9
 «تشخیص بودن برای داوران و ناظرانقابل»و « شکلی منطقیدهنده تغییرات مطلوب بهنشان» عیار ارزیابی م 4

دهد، وضع موجود یا وضع شده قبل از مداخله، مدارک و شواهدی است که نشان میآوریهای جمعمنظور از داده     
ا پس از اقدام برای تغییر مقایسه شود، نشان شده بعد از مداخله یآوریهای جمعنامطلوب چگونه است. وقتی با داده

تری حل مناسبآوری شود، راهتری جمعتر و دقیقدهد که اقدام تا چه حد موفق بوده است. هرچقدر اطالعات کاملمی
عات دقت و صحت نوع اطالها و تغییرات پیشنهادی بهکه 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 جمعزاین مداخله مجدد دادهکند. بعداکند و آن را اجرا میبهترین را انتخاب می
 های دیگر اندیشید. حل منجر به تغییر و بهبود شده است. در غیر این صورت باید به راهراه

  

 . ارزشیابی 00-2-7  
حله ارزشیابی باید شده در آن، در مرشده در مرحله پس از مداخله )ثانویه( و معیارهای شناساییآوریهای 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 میبعدی وابسته به آن را طرح کرد، یعنی محورهای تغییر و دالیل احتمالی آنچه بوده است. با این پرسش

 عنوان یک تغییر یا راه جدیدبه کمک شواهد منطقی ارزیابی کرد. اگر نتیجه مثبت بود این اقدام بهحل را اجرای 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 71-47حل در جدول های حاصل از اجرای راهداده
 پژوهی آوری داده ثانویه در روش اقدام. نکات مهم برای جمع01-00جدول 

 توضیح نکات ردیف
 ارزیابی میزان تغییرات توسط خود اقدام پژوه خودارزیابی 7
 ها کنندگان یا آزمودنیها و نظرات تأییدکننده تغییرات توسط شرکتاستفاده از یادداشت کنندگانارزیابی شرکت 2
 وجود آمده ارزیابی افراد دارای صالحیت، همکاران و افراد منتقد درباره تغییرات به کارشناسانارزیابی  9

. 

 . گزارش نهایی00-2-3
ای هپژوهی است. در این گزارش باید مراحل اجرایی، دستاوردها و حتی نتایج ارزیابیها آخرین مرحله اقدامانتشاریافته

را نشان داد. در این نوشتار « شروع، ادامه و پایان کار»ند. در این گزارش باید مراحل آمده را به اطالع دیگران رساعملبه
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ثبت شود. پژوهشگر باید « ها و سرانجام کارشده، نقش و نظر دیگران، چگونگی استفاده از آنرخدادهای انجام»باید 
ر توان بقل کند. شکل گزارش را میها را به خواننده منتتجارب و هرگونه مشکالت در اجرای کار و چگونگی حل آن

الهی، ؛ سیف7987پیگیری و جذاب برای خواندن تنظیم کرد )قاسمی پویا، اساس مراحل پژوهش یا با نظمی قابل
توان به مواردی به شرح جدول پژوهی میهای اعتباریابی برای پژوهش اقدام(. از انواع روش7985، امیرحسینی 7981

 اشاره کرد.  47-77
 پژوهی های اعتباریابی در اقدام. انواع روش00-00 جدول

 توضیح انواع ردیف
 عنوان فرد دخیل در امر پژوهشخود پژوهشگر به خوداعتباریابی 7
 حل نظر بدهند.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 پستسازمانتوسط مدیران  های باالتوسط رده 9
 توسط افراد شاغل در مجامع علمی و دانشگاهی مانند استادان دانشگاه آکادمیک 4

 
 های آموزشیپژوهی در نظامهای اقدامزمینه .00-7

ع منظور بهبود فرایندها و رفها آموزشی بهمپژوهی، کاربرد آن در نظاهای استفاده از روش اقدامیکی از بهترین فرصت
های استفاده از این روش ترین زمینهوپرورش در سطوح مختلف است. برخی از مهمانواع مشکالت در حوزه آموزش

 (. 7934معرفی کرد )صادقی،  72-47توان به شرح جدول های آموزشی را میدر نظام
 های آموزشیی در نظامپژوههای اقدامترین زمینه. مهم02-00جدول 

 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 اجراییبهبود شرایط اداری و فعالیت 4
 امتحانات های ارزشیابی وشیوه 5
 های آموزشیهای اداره محیطروش 6

 
 پژوهیپژوهی و تفاوت آن با اقدام. درس00-0

پژوهی بر مانند اقدامشود زیرا در معرفی آن بهپژوهی معرفی میای از اقدامعنوان زیرمجموعهپژوهی بهاغلب درس
ای یا گردشی، نقش ، رویکرد چرخهای، مشارکتی بودن، کار جمعی و تیمیتوسعه و پرورش حرفه»اموری چون 

ای واقعی، نیازمند تفکر نقادانه، اهمیت زمان و نتیجه، کاربرد یافته در عمل و نقش محوری معلم، آغاز با سؤال و مسئله
بین این دو روش مطرح  79-47هایی به شرح جدول حال تفاوتتأکید دارند. بااین« آن در ترویج و گسترش علم

 شود. می
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س
 پژوهیپژوهی و درسهای بین اقدام. تفاوت07-00جدول 

 پژوهیدرس پژوهیاقدام ردیف
 عنوان نقطه حرکتعمل به عنوان نقطه حرکتنظریه و عمل به 7
 ای و یادگیری معلمهدف: پرورش حرفه هدف: شناسایی مسئله، پژوهش در حین عمل و کاربرد یافته در عمل 2
 ماهیت، بازاندیشی )تفکر( ه بهترها و کسب نتیجماهیت، 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
 گروهی یا تیمی بودن گروهی هم فردی و هم 1
 خاص برای عملو راهنما  وجود طرح درس 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

نقش مؤثری در حفظ تواند پژوهی دارای اهمیت است زیرا میوپرورش اقدامدر 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

ر قصد کسب نمره کامل دهای کامل و مستند شده تجربیات معلمان است که بهشود، از نمونهگزارش تخصصی یاد می
 شود و اغلب شامل یکهمراه پیشنهاد ارزشیابی ارائه میلمان اغلب بهشود. گزارش تخصصی معارزشیابی ارائه می

 مجموعه کامل است. این مجموعه شامل تجارب معلمان به همراه پیشنهادها است.  
نیز کمک بسیار بزرگی به معلمان در راستای استفاده از تجربیات « پژوهیدرس»سناریو و تدریس گروهی یا      

رین کند و سعی دارد در کالس خود به بهتقبول فکر میم به نوع و روش تدریس بهینه و قابلیکدیگر است. وقتی معل
شکل ممکن به تدریس بپردازد این نکته مهم را باید رعایت کند که اجرای بهینه سناریو و الگوی تدریس منوط به 

نها تپژوهی نههای درسفعالیت پژوهی و با همکاری سایر همکاران و فرهنگیان خواهد بود. شرکت درشرکت 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. درسان و استفاده مفید و مؤثر از آنو تعاون بین همکار

مند تر بفهکند که چگونه درس را بهتر و دقیقپژوهی به معلمان و دانش آموزان کمک میتخصصی دارد. درواقع درس
پژوهی وجود ر گزارش تخصصی و اقدامآموزد. در مقابل این موضوع اصالً دهای تدریس برتر را میها شیوهو به آن

ارب کند تا با استفاده از تجپژوهی الگویی است که به معلمان کمک مینداشته و مسئله بسیار کمرنگی است. درس
ژوهی پهای اطالعاتی مربوط به تجارب معلمان در خصوص اقدامهای تدریس را بیاموزند. پایگاههمدیگر بهترین شیوه

 های پژوهشی مناسب در این عرصه است. مناسبی برای گرفتن ایدهپژوهی، فرصت و درس
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 پژوهی. فرایند اجرای درس00-1
های یادگیرنده است که در دهه گذشته موردتوجه پژوهشگران آموزشی پژوهی مدل ژاپنی تبدیل مدارس به سازماندرس

ی گروهی، کیفی، مشارکتی و مداوم چرخه یادگیر»جهان قرارگرفته است. این الگوی پژوهشی در کالس درس بر 
 است.  «تبیین مسئله، طراحی، عمل، بازاندیشی و یادگیری»گانه تأکید دارد و بر شامل مراحل پنج« کارگزاران آموزشی

س کند. درآموزشی را فراهم میهای یادگیری جمعی و تبادل تجربهپژوهش مشارکتی معلمان در کالس درس، فرصت
وهش عملی در کالس درس است. در این رویکرد معلمان با مشارکت هم و همکاری مدیران های پژپژوهی از شیوه

ا هپردازند که برای آنهای پژوهشی به شناسایی مسائلی میگیری از روشو معاونان در چارچوب کار گروهی و با بهره
سودمندتری برای تدریس و  های بهتر واندیشی، همدلی و همکاری، راهها با همآید. آندر کالس درس پیش می

ش کنند. در این روورزی آنان پیدا میآموزان و پرورش توان اندیشهمدیریت کالس و یادگیری بهتر و بیشتر دانش
ها را با محک دانش و تجربه گذارند 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 دانشهسنجند و عملکرد خود را بمی
 اشاره کرد.  74-47توان به مواردی به شرح جدول پژوهی میکنند. از اهداف روش درسمی

 پژوهی. اهداف روش درس00-00جدول 
 اهداف ردیف

 ، کارکنان و دانش آموزانپربار کردن فرایند آموزش و یادگیری با مشارکت معلمان 7
 های یادگیریهای علمی و نظریهگیری از روشهمدلی، همفکری و همکاری معلمان و کارکنان در بهره 2
 آموزانورزی دانشهای آموزشی و یادگیری معلمان و پرورش اندیشهافزایی و بهبود پیوسته تواناییدانش 9
 ه یادگیرندگانی پویاتحول نقش معلمان با گذر از نقش آموزشگر ب 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
 ای معلمانتوانمندسازی و توسعه دانش حرفه 6

گیرند و با به اشتراک های خود و همکاران را بر عهده میتوانایی نش و در درس پژوهی معلمان مسئولیت ارتقای دا     
کنند. درس ای را با هم طی میها و دانش خود و همکاری در مراحل اجرای مسیر موفقیت و رشد حرفهگذاشتن تجربه

 است.  75-47پژوهی شامل مراحلی به شرح جدول 
 پژوهی. مراحل درس01-00جدول 

 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 زیرگروهدستایج بهها و نتبر 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

 هش باشد.  کننده، روشن و دارای ارزش پژوو دالیل انتخاب آن قانع
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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
تدریس و مشاهده اجرای  5

 طرح درس پژوهشی
ز معلمان طرح درس پژوهشی را در کالس پس از تکمیل طرح درس و تعیین تاریخ اجرا و اجراکننده، یکی ا

کند و اعضای دیگر به مشاهده دقیق کالس درس، فرایند تدریس خود با حضور دیگر اعضای گروه تدریس می
دارند و یک نفر عکس و فیلم تهیه پردازند و از چگونگی آن یادداشت بر میآموزان میهای دانشو فعالیت

 نون توجه است. آموزان در کاکند. 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
و  دکننخست معلم تدریس کننده نظر انتقادی خود را درباره طرح درس پژوهشی و چگونگی اجرا بیان می

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 برنامهبعد بازبینی و بازسازی میها، طرح درس پژوهشی برای اجرای مرحله پس از پایان بررسی
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

با حضور و مشاهده همکاران دیگر همراه با  اجرا توسط یکی دیگر از معلمان عضو گروه مانند اجرای قبل و
 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 آیند تدریس مسائل دانشبار دیگر گروه به همراهی میهمانان در پایان تدریس در نشستی به بررسی فرا
ند. کپردازد و طرح درس را دوباره ویرایش و شرایط یادگیری را بازنگری میو چگونگی مدیریت کالس می

در این مرحله نیز معلم تدریس کننده آغازگر گفتگوهای بازتابی و انتقادی است و پس از او دیگر اعضا و 
شود تا در بازسازی طرح این مرحله نیز نظر دانش آموزان مطرح میکنند. در میهمانان نقدهای خود را بیان می

 موردتوجه قرار گیرد. 
ارزیابی پروژه درس  71

 پژوهی و بازتاب نتایج
شود. این کار به یادگیری بیشتر گروه پس از اجرای مراحل، کل فرایند درس پژوهی ازآغازتاپایان ارزیابی می

 ای کمک شایانی خواهد کرد.ها و دانش حرفهتن فرضیهها و ساخو 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 ز عملکرد دانشالزم است درس پژوهی با بررسی نیازها و بر پایه اطالعات حاصل ا     
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 باستواند دلیل مناسبی برای انتخاب پایه و درس باشد. در گروه درسدرسی و پایه نیز می
 اله تا معلمان مجرب نسبت به هم و تبادل دانش و تجربه متعهد هستند. سیک
هی پژوها انتخاب شدند، گروه درسها و درسکه پایهروش تعیین اعضای اصلی گروه بسیار مهم است. پس از آن     

ی که ود در مدارسششود. پیشنهاد میپایه تشکیل میبا حضور مدیر یا معاون آموزشی و سه تا شش نفر از معلمان هم
پایه تشکیل شود. اینان اعضای نفر از معلمان هم 4تا  9کنند، گروه با حضور پژوهی را اجرا میبرای اولین بار درس

پژوهی در آن صورت گیرد ای که قرار است درسکه تنها یک معلم در پایهشوند. درصورتیاصلی گروه محسوب می
معلم همان پایه از مدرسه دیگر دعوت به همکاری کرد. مدیر مدرسه برای  توان ازدر مدرسه حضورداشته باشد، می

ها ناچار است زمان زیادی های آنان و شرکت در جلسهپژوهی و حمایت از فعالیتهای درسمدیریت اثربخش گروه
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ود. مدیر شدر مدرسه توصیه نمی زمانهمطور پژوهی بههای متعدد درسهمین 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

رو شایسته است مدیر مدرسه برای شناخت موانع سِر ها به حمایت مدیر نیاز بیشتری دارند ازایندر آغاز کار، گروه
ها حضوری پویا داشته باشد. روشن است که دلگرم ساختن همکاران، در نشستها و گروه 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
ازهای گروه از کسانی دعوت کرد که ها و دانش آنان توجه داشت و بر اساس نیدر دعوت افراد باید به توانایی      

های گروه را افزایش دهد. حضور افراد در گروه باید باعالقه و بدون اجبار باشد. بهتر است اجرای حضورشان توانایی
 پژوهی مسلط باشد. درس پژوهی با نظارت راهنمای درس پژوهی باشد یعنی فردی که بر مفاهیم و فرایند درس

عنوان حامیان گروه دعوت کند. ازجمله های هدایت درس پژوهی بهنظران در زمینهاز صاحبتواند هر گروه می     
 اشاره کرد. « درس پژوهان برگزیده کشوری، استانی یا جشنواره تدریس و امثال آن»توان به این افراد می

ضای گروه کار میان اعپژوهی کاری تزیینی و فرمایشی نیست بلکه ضرورتی مبتنی بر تقسیممشارکت در درس     
ها و وظایف اعضای ترین نقشاست. اعضای گروه باید در مورد هنجارها و قواعد کلی اداره گروه توافق کنند. مهم

 مرور کرد.  76-47توان در جدول گروه را می
 ها و وظایف اعضای گروه ترین نقش. مهم06-00جدول 

 هاوظایف و نقش اعضا ردیف
پژوهی با حضوری همگام با دیگر اعضا در همه مراحل )اغلب مدیر هبری گروه و مدیریت فرایند درسوظیفه ر مدیر گروه 7

 مدرسه یا معاون آموزشی(
 ها و پیگیریریزی برگزاری جلسات با هماهنگی مدیر، حضوروغیاب اعضا، تهیه ملزومات جلسهوظیفه برنامه دبیر گروه 2

 )اغلب معاون آموزشی یا یکی از اعضا(ها 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 بهرهیا، معلمان عالقهشوند مانند اولکسانی که به دالیل مختلف برای حضور در گروه دعوت می 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 بررسیتهیه می های گروه، فیلم و عکسیک نفر از فعالیت مستندساز گروه 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 تدریسوشتن طرح درس بر پایه روشن»، «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 71-47شرح جدول 
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  پژوهی . انواع مسائل موردتوجه در درس07-00جدول 

 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

 ترینها برای دانش آموزان دشوار است را روشن و سپس مهمهای کتاب درسی، مفاهیمی که درک آنفصل
 کنند.رای درس پژوهی انتخاب میها را برای اجآن

 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 کتابچالش تغییرات برنامه

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

مانند طرح شود. این طرح درس ای که گروه انتخاب کرده است طرح درس پژوهشی تهیه میبرای حل مسئله      
برآمده از مشارکت و کار »های معمولی نیست. در درس پژوهی، طرح درس بایستی پنج ویژگی مهم شامل درس

مبتنی »، «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
 شان دهد.نخوبی ها را بهها و دانش عملی گروه در زمینه مفاهیم مرتبط با مسئله و چگونگی تدریس آنباشد و پژوهش

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»، «آموزان شده و مدیریت فرایند یادگیری دانشمتناسب با موضوع درسی انتخاب
آموزان از طریق های دانشهای پرورش مهارتمطالعه پیرامون روش»، «های موردنیازابزارها و فناوری»، «شدهانتخاب

شود. گروه با توافق یکدیگر آوری میجمع« آموزانهای دانشویژگی»و « های کالسی و نوع تکالیفتدریس، فعالیت
نظران تدریس، تهیه ملزومات، دعوت از صاحب»توان به کارهایی چون کنند که ازجمله میمیان خود تقسیم میکارها را 

نظران بر عهده تمامی ها و کسب تجربه و اطالعات از صاحبها، منابع پژوهشاشاره کرد. مطالعه کتاب« و امثال آن
 اعضای گروه است.

ای ساده، اثربخش و خالقانه طراحی شود. این طرح باید قابل گونهس بهآوری اطالعات باید طرح درپس از جمع     
تکرار برای بارهای بعد و کسانی باشد که در جریان کار قرار دارند. طرح درسی بدون پشتوانه پژوهشی اغلب به هدف 

ان شود. آموزورزی دانشهای اندیشهرسد. طرح درس پژوهشی هنگامی باارزش است که موجب تقویت مهارتنمی
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 تلفی استفاده میطرح درس بر اساس رویکردهای آموزش و یادگیری از الگوهای مخ
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گونه که برای طرح درس هایی در سطح جزییات وجود دارد. همانها یکسان است اما تفاوتتر طرح درسبیش
یزی رآموزان نیز باید برنامههای دانشگیرد، برای مشاهده فرایند تدریس و فعالیتریزی صورت میپژوهشی برنامه

ای برای ثبت مشاهدات طراحی شود تا اعضا بدانند چه چیزی را بایستی مشاهده و ثبت کنند. هشود. خوب است برگ
 آموزان تهیه شود. هایی برای ثبت مشاهدات از تدریس معلم، رفتارها و عملکرد دانشبنابراین کاربرگ

د کردن دانش آموزان وزیادر اجرای طرح درس پژوهشی باید شرایط کالس واقعی و تدریس بدون دستکاری و کم   
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 آتر شود. قبل از اجرای طرح درس پژوهشی معلم باید هدف گروه و علت حضور اعضا را با دانشبر تدریس عینی
از قبل درباره  شود که دانش آموزان آمادگی حضور دیگران را داشته باشند. بایدبب میدر میان بگذارد. این موضوع س

یک از اعضا نباید در فرایند تدریس دخالت محل استقرار اعضای گروه در کالس تصمیم گرفت. هنگام تدریس هیچ
 ها و توجه گروه باشدریزیهآموزان باید محور برنامکنند. وظیفه اعضا مشاهده و ثبت رویدادها است. یادگیری دانش

های آنان اهمیت بسیار دارد. ارزیابی در آموزان و آگاهی یافتن ازنظر و سلیقههای دانشرو ارزیابی از آموختهازاین
 پذیرد. آموزان صورت میازآن، بیشتر از راه گفتگوی مستقیم با دانشهنگام تدریس و پس

زیابی با حضور اعضا و اعالم نظر اولیه معلم تدریس کننده و در ادامه پس از اجرای طرح درس پژوهشی جلسه ار     
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. کاستیاست. هدف از نقد و دادن بازخورد کمک به یادگیری و رشد حرفه
ده های مشاههای اعضا و کاربرگها باید بر پایه یادداشتهایی برای آموختن و رشد گروه خواهد بود. بررسیفرصت

و  آموزانهای دانشکالس درس یا فیلم تدریس باشد. در بازسازی شرایط یادگیری و طرح درس، باید به خواسته
درس پژوهشی بازنگری و اصالح و توسط معلم دیگری از اعضا نظرهای آنان توجه کرد. بر اساس این نظرات طرح 

اشد. آمیز و بدون نیازی به تدریس سوم بای موفقیتگونهریزی باید تالش شود که تدریس بههنگام برنامه شود.اجرا می
 دائه دهبرای تدریس بار دوم و در حضور میهمانان، گروه باید همه تالش خود را به کار گیرد تا تدریسی موفق ار

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

ا مشارکت بدر ارزیابی کل فرایند و نهایی کار الزم است در نشستی هرکدام از اعضای گروه به چیزهایی که از      
 هایها و آموختهها را با دیگر اعضا در میان بگذارد و احساسات و عواطف و برداشتاند بپردازد و آندیگران آموخته

دن تواند با پرسیخود از کار با گروه و پروژه درس پژوهی را شرح دهد. مدیر گروه با فراهم آوردن فضایی صمیمی می
 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
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س
ها و نیازز کرد؟ چه پیشکه در سال آینده برنامه را از چه زمانی باید آغاگیرد. مسائلی مانند اینموردبررسی قرار می

در این  شود.ها مطرح میتجهیزاتی برای اجرا در سال بعد نیاز است؟ و در ادامه پیشنهادهایی برای برطرف کردن آن
پرده و با نهایت احترام پردازد و الزم است بیپژوهی میهای پروژه درسها و ضعفنشست گروه به بررسی قوت

کس و فیلم از این جلسه مانند بقیه مراحل ضروری است. دعوت از حامیان که مسائل طرح شوند. تهیه گزارش، ع
کل  پژوهی مانند یکاند مفید است. توجه داشته باشید که در این بازنگری، پروژه درسگروه را تا پایان همراهی کرده

-ریزی درسای برنامهای برگیرد. دستاوردهای این نشست مقدمهشود و تمرکز بر روی اجزا صورت نمیارزیابی 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     

 تا(.شیراز، بی 4وپرورش ناحیه و منتشر کرد )مدیریت آموزش
  

 مونه مقاالت علمی در روش اقدام پژوهی . ن00-6
 دهد. را نشان می پژوهی اقدام هایی از مقاالت علمی با روش پژوهشنمونه 78-47دول ج

 پژوهی های علمی روش پژوهش اقداممقاله . نمونه03-00جدول 
 مقاله  ردیف

 پرستاری آینده توسعه برای راهی: پژوهیاقدام 7
http://journal.nkums.ac.ir/browse.php?a_id=335&sid=1&slc_lang=fa  

 (پژوهی اقدام مطالعه یک) ابتدایی پنجم پایه در ریاضی درس یادگیری به آموزاندانش رغبت افزایش 2
e.cfu.ac.ir/article_253.htmlhttp://basicscienc  

کرونا از پس و قبل درس کالس مدیریت درباره پژوهیاقدام 9  

http://karvarzi.cfu.ac.ir/article_1195.html  
 پژوهی اقدام مطالعه یک -سالمندان شرایط با متناسب مساجد ساختار ایمنی بهبود و معنوی حمایت ارتقاء 4

http://elderhealth.jmu.ac.ir/article-1-150-fa.html  
5 Applications and implementations of new media in corporate communications: An action research 

approach  
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/13563280910931072/full/html  
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 ی با روش پژوهش کیو           هدف کلی: آشنای
 اهداف یادگیری

  پژوهش کیو            آشنایی با مفهوم روش 
 کیو     گیری در روش آشنایی با مالحظات نمونه 

 کیو      آوری داده در روش آشنایی با مالحظات جمع 

 کیو      ها در روش آشنایی با مالحظات تحلیل یافته 
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 مقدمه
کنندگان از روش آوری نظرات مشارکترکیبی است که در آن پژوهشگر در مرحله جمعروش پژوهش کیو از نوع ت

کند. در این فصل به معرفی روش پژوهش کیو کیفی و در برای دستیابی به ذهنیت آنان از روش کمّی استفاده می
 پرداخته خواهد شد. 

 
 . آشنایی با مفهوم روش پژوهش کیو 02-0

ا روش آوری و سپس بکنندگان با روش کیفی جمعبی است که ابتدا نظرات شرکتاز نوع ترکی« روش پژوهش کیو»
ها با رویکردهای کیفی و کمّی سازی آنها و مرتبآوری دادهدلیل شیوه جمع شود. بهکمّی ذهنیت آنان بررسی می

  «Q»ن روش را با حرف ( ای7395) 7کنندگان آگاه شد. ویلیام استفنسونتری از ذهنیت مشارکتطور عمیقتوان بهمی
نبال شناسایی دطرح کرد. او به« همبستگی افراد دارای ذهنیت مشترک»و « فردهای منحصربهذهنیت»و تأکید بر شناسایی 

توان به مواردی به های این روش میترین ویژگیهای مختلف از منظر تجارب افراد بود. از مهمدر موقعیت« ذهنیت»
 (.7932؛ پویا و لقمانی، 2118، 2؛ بارکر7932فرد و همکاران، )دانایی اشاره کرد 7-42شرح جدول 

 های روش کیو ترین ویژگی. مهم0-02جدول 
 هاویژگی ردیف

 بر اساس ذهن افراد« هاواقعیت»شدن ها و ساختهتأکید بر ذهنی بودن دنیای انسان 7
 « گیریگیری و تصمیمتحلیل، موضع»دنیای واقع و مبنای عنوان تصور او از چگونگی کارکرد به« ذهنیت فرد»تأکید بر  2
 ها شده توسط آنفرد ساختهذهنیت منحصربه تأکید بر شناسایی دنیای ذهن افراد یا 9
 « بندی افراد از حیث تنوع در دنیای ذهنیعینیت و دسته»با « ذهنیت یا دنیای ذهنی افراد»تأکید بر آمیختن  4
 های بیرونی ایجادشده از ذهنیات سنجش کردن جهان پیرامون یا پدیدگرایی برای قابلل عینیتگرایی در مقابذهنیت 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 شکلتأکید بر شناسایی ذهنیت با توضیحات فرد از تجارب خود و معرفی عوامل  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»بندی و امکان شناسایی و طبقه« ذهنیت»مطالعه  71
 های افرادها و دیدگاهها، سلیقهشناسایی و درک آسان ارزشتأکید بر  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

                                                           
1. William Stephenson  
2. Barker  



  

 

 

 روش پژوهش کیو 685

س
ها از ر روشنشده و کاربرد آن نسبت به سایعنوان یک روش پذیرفتهچندین دهه از حضورش، هنوز در اغلب منابع به

 2-42های 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  2-02جدول    
 توضیح مراحل ردیف

 موردنظر برای کشف  زمینه گفتمانی 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 نبر اساس نتایج مصاحبه و بررسی ادبیات پیشینه مرتبط با موضوع یا صرفاً از ادبیات پیشی 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

در کتاب مرجع پژوهش معرفی  گانه اجرای پژوهشدر ادامه این مراحل با جزئیات بیشتر در قالب مراحل پنج     
 خواهد شد. 

 
 . فرایند اجرای روش پژوهش کیو 02-2
 دنبال کرد.  2-42توان در مراحلی به شرح جدول فرایند اجرای پژوهش کیو را می   

 . مراحل اجرای روش پژوهش کیو  2-02جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 گفتمان و در ادامه تدوین اهداف و سؤاالت پژوهشبیان مسئله با تأکید بر شناسایی زمینه  طراحی پژوهش 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
 های کمّی با روش تحلیل عاملی   دههای کیفی و تحلیل داتحلیل داده هاوتحلیل دادهتجزیه 4
 ها و ارائه پیشنهاد بندی کلی از تحلیل دادهجمع گیریبحث و نتیجه 5

       
 . طراحی پژوهش02-7

 موردتوجه قرار گیرد.  9-42در این روش باید مالحظاتی در انتخاب موضوع و طرح مسئله به شرح جدول 
 
 
 
 

 

                                                           
1. Concourse 
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 طرح مسئله در روش کیو .مالحظات انتخاب موضوع و 7-02جدول 
 مالحظات  ردیف

 های فردی، سازمانی و اجتماعی گیریهای متفاوت افراد و مهم در امر تصمیمانتخاب موضوعاتی با تأکید بر شناسایی ذهنیت 7
 ها  دهنده ذهنیتهای نشانسازی دادههای نیازمند به شناسایی و مرتبتأکید بر مسئله 2
 کنندگان درباره پدیده موردبررسی سایی ذهنیت مشارکتتأکید بر اهمیت شنا 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 « یک فرد هاینفره و شناسایی دیدگاهتک»انتخاب رویکرد  6

 پس از انتخاب موضوع و بیان مسئله باید نسبت به تدوین اهداف و سؤاالت پژوهش بر اساس مسئله اقدام کرد.      
 

 گیری . مالحظات نمونه02-0
اشاره کرد )پویا و لقمان،  4-42مواردی به شرح جدول توان به گیری در روش کیو میترین مالحظات نمونهاز مهم
7932) 

 .مالحظات انتخاب نمونه در روش کیو 0-02جدول 
 مالحظات ردیف

 تعیین قلمرو یا محورهای موردبررسی برای شناسایی ذهنیت افراد  7
 «رایط یا زمان خاصتجربه، رابطه، ش»کنندگان در پژوهش بر اساس هدف پژوهش و معیارهایی چون تعیین مشارکت 2
 بودن « های مختلفذهنیت»هایی با ظرفیت نشانگر انتخاب نمونه 9
 آوری داده دو بخش کیفی و کمّی انتخاب نمونه آماری کوچک متناسب با موضوع پژوهش برای جمع 4
 تأکید بر انتخاب غیرتصادفی هدفمند افراد برای مصاحبه و اسناد برای تهیه مجموعه کیو   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 جمع02-1

الزم برای  هایشود تا گویهای انجام میدهندگان، مصاحبه اولیهکنندگان یا پاسخا نمونه کوچک منتخب مشارکتابتدا ب
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 استخراجاز همه گویههای تکمیلی استفاده خواهد شد تا برای شناسایی گویه
طور که در مرحله مالحظات ها درباره پدیده موردبررسی است. همانیافت. این مجموعه نماینده تنوع دیدگاهدست« کیو

شد. در این  شده وارد مرحله بعدآوریهای جمعگویه از داده 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

شود. در این مرحله از پژوهشگران ها برای بخش اصلی پژوهش انتخاب میاز افراد جامعه با طیفی گسترده از دیدگاه

                                                           
1. Barry and Proops 
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ذاری شده جایگبینیسازی پیشها در جدول مرتبشخصی و با توجه به اولویت ها را ازنظرشود تا گویهخواسته می

شود. این جدول شبیه توزیع نرمال استفاده می 7-42کنند. در این مرحله اغلب از جدول انتخاب اجباری مشابه شکل 
 (. 7932)پویا و لقمان، ها در مجموعه کیو باشد های آن برابر تعداد گویهشود که تعداد خانهاست و طوری تنظیم می

 
 ها در روش کیو ای از جدول انتخاب اجباری برای توزیع گویه. نمونه0-02شکل 

ت جدول کنند. تفاوشده توسط پژوهشگر استفاده میکنندگان از دستورالعمل تهیهها شرکتبرای جایگذاری کارت     
طور که مشخص است فرد مجبور است در جدول هماندر آن است که در این « 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 هن کار دیدگاهکنند و با انجام ایها بیان میدهی، افراد مفاهیم ذهنی خود را درباره گویهبا انجام فرایند رتبه     

 مرور کرد.   5-42هایی به شرح جدول توان در گامدهند. مراحل اجرای این مرحله میخود را بروز می
 آوری داده در پژوهش کیو  . مراحل جمع1-02جدول  

 توضیح مراحل ردیف
 اد درباره موضوع یا فضای گفتمان های کیفی با مصاحبه فردی یا گروهی یا اسنآوری انواع دادهجمع تهیه مجموعه کیو 7
 کنندگان بندی و دستورالعمل آن توسط مشارکتاستفاده از نمودار کیو یا جدول رتبه سازی کیومرتب 2

 6-42شرح جدول به« 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 جمع6-02جدول    
 توضیح انواع ردیف

 کنندگان  ها به شکل شفاهی یا کتبی از شرکتآوری دادهیا طبیعی و جمع اولدست 7
 تصویری های صوتی یا ها مانند متون، عکس، فایلها از انواع اسناد و رسانهآوری دادهساخته و جمعیا پیش دومدست 2
 ها آوری دادهها از هر دو نوع منبع جمعآوری دادهجمع ترکیبی 9
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ر چیز ساده طورکلی هو به« گفتگوها، تصاویر، فیلم، نقاشی، متن، قطعات موسیقی»محتوای فضای گفتمان شامل      
نوع ای از مطالب متمل مجموعهدیگر، این فضا شاعبارتای با آن موضوع ارتباط دارد. بهگونهای 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
تصویری جامع از کل »که نحویها را بازبینی و در قالب یک متن یکدست کرد بهشده از نمونهآوریعبارات جمع

توان با قالب دهی را میکرد. این سامانرا بدون هرگونه سوگیری فراهم « رتباط با موضوعهای موجود در اذهنیت
 (. 7932انجام داد )پویا و لقمان،  1-42به شرح جدول « ساختارساختارمند یا بی»

 شده از فضای گفتمانآوریهای جمع. انواع الگوی ساماندهی داده7-02جدول    
 توضیح انواع ردیف

 )استقرایی( ترکوچکبندی مشاهدات اولیه با موضوعات بندی عبارات با یک نظریه )روش قیاسی( یا دستهطبقه ارباساخت 7
 های کیفیبندی در ساماندهی دادهاهمیت بودن طبقهبندی برای عبارات فضای گفتمان یا بیفقدان طبقه ساختاربی 2

و سازی کیشود. برای مرحله مرتبسازی کیو مید مرحله مرتبصورت متن وارهای ساماندهی شده کیفی بهداده      
 را دنبال کرد.  8-42شرح جدول توان مراحلی بهمی

 سازی روش کیو ها در بخش مرتبآوری داده..مالحظات جمع3-02جدول 
 مالحظات ردیف

 دهندگانفهم برای پاسخاه، ساده و قابلهای کوتهای ساماندهی شده در قالب عبارتعبارت 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
  ن آن در پشت کارتبرای هر کارت و نوشت انتخاب تصادفی شماره 4
 « دسته کیو»عنوان گذاری شده بههای شمارهمعرفی مجموعه کارت 5
 کنندگان به تعداد مشارکت« دسته کیو»تکثیر  6
 ها روی آن  ها یا شماره کارتبرای 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»دستورالعمل تهیه و ارائه  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 شرکتبندی حاصل از پاسخاستخراج 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 ود روی آن قرار دهد. این طیف درجهرا بر اساس میزان موافقت یا مخالفت خ های آن
شود. مقادیر منفی بر مخالفت و مقادیر مثبت سمت راست با درجات مثبت و سمت چپ با درجات منفی معرفی می

 کند.    بر موافقت با محتوای کارت داللت دارند و مقدار صفر بر حالت خنثی یا مردد اشاره می
کنندگان توضیح ها در نمودار کیو را برای مشارکتسازی کارتشرایط مرتب« سازی کیولعمل مرتبدستورا»      

ی برا« بندیراهنمای دسته»و « مفهوم درجات مثبت، منفی و صفر»، «سازیدامنه مرتب»دهد. در این دستورالعمل می
ا هیشتر برای مقایسه و انتخاب کارتشود. برای ایجاد فضای مناسب و با اشراف بکننده توضیح داده میمشارکت
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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 ها را بر روی نمودار کیو مرتبشده 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 کارتنده یا پاسخکنشرکت

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« ل انتخاب اجبارینمودار کیو یا جدو»یک نمونه  2-42تکراری نوشته نشود. شکل 

 (. 7932و لقمانی، 

 
 شده. یک نمونه نمودار کیو یا جدول انتخاب اجباری تکمیل2-02شکل 

که +« 5»شوند. برای نمونه در ستون امتیاز مربوط به های انتخاب اجباری شبیه نمودار توزیع نرمال تهیه میجدول     
همین شکل تا خانه و به سه+« 4»شده است، دوخانه دارد. در ستون ن موافقت در جدول تکمیلدهنده بیشترینشان
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 بصفر، نشان یابد. ستون وسط با امتیازهمان شکل و البته امتیازهای منفی متناظر ادامه می
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 « مهپرسشنا»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 داده02-6

 شوند. تحلیل می« های کمّیداده»و « های کیفیهداد»ها در روش کیو در دو مرحله داده

                                                           
1. Smith  
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شده کیفی در آوریهای جمعهای کیفی در مرحله نخست بر روی دادهتحلیل دادههای کیفی: . تحلیل داده02-6-0

 های منتخب و مرتبط با موضوعهای کدگذاری و شناسایی عبارتقالب متن یکدست شده است. در این مرحله با روش
شود. درواقع در این مرحله پژوهشگر بر های کیفی است، شرایط ورود به مرحله کمّی فراهم میتحلیل که مبتنی بر

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 یافتههای کّمی: یل داده. تحل02-6-2

هنده دها )واگرایی( بین افراد پاسخها و تفاوتشود. در این مرحله نسبت به شناسایی الگوها از شباهتانجام می« اجباری
 گیرد کهها صورت میاسایی تعداد کمّی از عوامل یا گویهمنظور شنشد. این کار بههای آماری اقدام میبه کمک روش

یک  شده توسط هرکنندگان را نشان دهد. برای این منظور هر جدول تکمیلتواند اشکال مشترک تفاهم میان شرکتمی
برای هر گویه افزار آماری افزارهای آماری خواهد شد. نمره واردشده به نرمعنوان 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 ا نشان دهد. سرانجام رتبهدهندگان ردهنده تفاهم میان پاسخنشان
 (.     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 »ی کیو است. مبنای این روش همبستگی بین افراد است. روش های حاصل از نمودارهابرای تحلیل ماتریس داده

نوعی نمایانگر به اشتراک دهد و در حقیقت به، نظرات فردی درباره موضوع را به کمترین عوامل تقلیل می«عاملی
 گذاشتن تفکر بین افراد است. پس از پردازش آماری با تحلیل عاملی و مشخص شدن میزان شباهت یا همبستگی،

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 عاملمنطقی و قابل دهد. در ادامه باید معیاریشده را پوشش میگردآوری
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 آنها، نوبت به تفسیر دقیق عاملهای 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 اهکند، این تفسیر در راستای دیدگبندی کند. در این شیوه اگرچه پژوهشگر تفسیر نهایی را عرضه میها را عنوانگره
 (.     7932پویا و لقمانی، دهندگان است )پاسخ
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  کیو مونه مقاالت علمی در روشن. 02-7

 دهد. را نشان می کیو هایی از مقاالت علمی با روش پژوهشنمونه 3-42جدول 
 کیوهای علمی روش پژوهش مقاله . نمونه9-02جدول 

 مقاله  ردیف
 کیو روش به کارکنان ذهنی الگوی شناسایی 7

https://jmsd.atu.ac.ir/article_9093.html  

 کیو روش از استفاده با فرهنگی کارآفرینی به نسبت کارآفرینان ذهنی الگوهای شناسایی 2
https://jed.ut.ac.ir/m/article_69850.html  

کیو روش به ورزشی کارآفرینان مالی تأمین موانع تحلیل مطالعة 9   

https://jsm.ut.ac.ir/article_81161.html   
مذهبی گردشگران تجربه: ذهنی الگوهای شناسایی در کیو روش کارگیریبه 4  

https://tms.atu.ac.ir/article_13116.html  
کیو روش از استفاده با خارجی آشپزخانه لوازم خریداران ذهنی الگوهای 5  

https://bmr.alzahra.ac.ir/article_4630_809.html?lang=fa  
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 هدف کلی: آشنایی با روش پژوهش اپرا           
 اهداف یادگیری

  پژوهش اپرا            آشنایی با مفهوم روش 
 اپراگیری در روش آشنایی با مالحظات نمونه 

  اپراآوری داده در روش آشنایی با مالحظات جمع 

    اپرا         ها در روش تحلیل یافتهآشنایی با مالحظات 
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 مقدمه
 شود از طریق نوعی بارش مغزیگیری با رویکردی اکتشافی است که در آن تالش میمند تصمیماپرا یک روش نظام

نگی کاربرد آن پرداخته حل ارائه شود. در این فصل به معرفی این روش و چگومند در خصوص یک مسئله راهنظام
 خواهد شد. 

 
 . مفهوم روش پژوهش اپرا 07-0

ابداع شد.  7381، نخستین بار توسط یک شرکت فنالندی و دهه «تیم دوگانه»یا  OPERA»7روش پژوهش اپرا یا »
اری است. این روش ابز« سازیبندی 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»منابع روش حاصل از کارگروهی و رهبری مشارکتی است. برخی 
اد توان به ایجگیرد. از نتایج این روش میصورت می« یک سازمان یا پدیده خاص سازمانی »بر یک مورد خاص مانند 

حث د این روش بکننده اشاره کرد. رویکرهای 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 آنسمی دارد اما تفاوتهای با روش گروه متمرکز و گروه اهرچند شباهت

 روش جداگانه شده است.
 

 . فرایند اجرای روش پژوهش اپرا07-2
 شود. اجرا می 7-49روش پژوهش در فرایندی به شرح جدول 

 . مراحل اجرای روش پژوهش اپرا  0-07جدول  
 توضیح مراحل ردیف

 س مشکالت موجود در کار یا آموزش و تدوین اهداف و سؤاالت پژوهشبیان مسئله بر اسا طراحی پژوهش 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  پرسشنامه و مصاحبه هایتحلیل داده هاتحلیل داده 4
 ها و ارائه پیشنهادهابحث روی یافته گیریونتیجهبحث 5

 
                                                           
1. Own thoughts, Paired suggestions, Explanation, Ranking and Alignment  
2.  Erkilia and Klempova 
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س
 . طراحی پژوهش 07-7

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 مسئله در این روش می کنند.های مطالعه موردی معرفی میعنوان 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
مه ها با پرسشناآوری 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 آنروه هدف یا تصمیمباز از گ
و کلمپوا،  شود )ارکیلیانتایج کلی مرحله قبل شروع و سپس به ایجاد تصمیمات موازی با مشارکت کل گروه منتج می

2116 .) 
 

 گیری. مالحظات نمونه07-0

 (.   2116مرور کرد )ارکیلیا و کلمپوا،  2-49توان در جدول گیری در روش اپرا را مینهترین مالحظات نمواز مهم
 گیری در روش اپرا  . مالحظات نمونه2-07جدول      

 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 بهرهگان در گروهکنندتوجه به تعداد مناسب شرکت 2

 بزرگ 
 نفرههای دو، چهار و درنهایت هشتکننده، دنبال کردن فرایند کار با گروهشرکت 61.در صورت استفاده از  9
 گیری رای تصمیمهای مرتبط بگیری به سطح سازمان و گروهوابستگی 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 ذیشهروندان مواجه میشهری از سوی  رفتار تولید زباله
وپرورش، آموزش»گذاری و اجرا مانند های مرتبط در سیاستتواند با تشکیل یک کمیته متشکل از دیگر دستگاهمی

ا اپرا اقدام کند. باید ببرای اجرای پژوهش « زیست، بازیافت زباله، واحد خدمات اجتماعی و دیگر موارد مشابهمحیط
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 جمع07-1
 گیرد. ها صورت میآوری دادهجمع 9-49شرح جدول  در این روش در سه مرحله به
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 ها در روش پژوهش اپرا  آوری داده. مراحل جمع7-07جدول 
 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 راهسهبرگزاری جل مصاحبه گروهی 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

ها و پیشنهادهای آوری انواع نظرات، ایدهدر این مرحله فرصت جمعداده با پرسشنامه اول:  آوری. جمع07-1-0 

های کلیدی های این مرحله پرسششود. با ساماندهی دادهها بر اساس سؤاالت پژوهش فراهم میاعضای گروه یا نمونه
 شود. حل پیشنهادی فراهم میدرباره بحث گروهی درباره نظرات و راه

های مرحله اول اما با رویکرد پژوهش اپرا این آوری دادهباوجود جمع. برگزاری جلسات مصاحبه گروهی: 07-1-2

ای با حضور نمونه ها نیاز است. به همین منظور جلسهآوری دادههای بعدی برای جمعها کامل نیست و به گامداده
 شود. تشکیل می 4-49در مراحلی به شرح جدول موردبررسی در قالب یک یا چند گروه موازی یا چند جلسه پیاپی 

 ها در جلسات مصاحبه گروهی اپرا  آوری داده. مراحل جمع0-07جدول      
 مالحظات ردیف

 شده در مرحله اول از اعضای جلسه ها و پیشنهادهای شناساییحلطرح و نظرخواهی درباره راه 7
 صص در چارچوب موضوعی و زمانی ای متخهدایت جریان بحث گروهی توسط دبیرجلسه 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 مل و زمانجلسه گروهی بر اساس دستورالع 4برگزاری تا  5
 کند.شده آماده مینویسد و پیشنهادهایی را برای موضوع مطرحهای خود را میکننده، نظرات و ایدهدر ابتدا هر شرکت 6
 پیشنهاد(. 71تا حداکثر  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.گیحثی در کنار هم قرار میها بدون انجام هیچ بهای 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

 دهد تا پیشنهاد برتر ازنظر مجموع آرا مشخص شود.شده روی تابلو برگردان رأی میبرتر نصب
 بندی نهاییشده و رسیدن به جمعنی اعضای گروه روی پیشنهادهای برتر انتخاببحث پایا 77

گیری به چه نوع اطالعاتی برای تصمیم»سؤال محوری در این نوع جلسات اغلب به این شکل خواهد بود که      
ر تگروه، تخصصی کنندگان درتواند با درخواست هر یک از شرکتاین 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  5-49مانند جدول 
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س
 بندی مراحل اجرای جلسه به روش اپرا  . زمان1-07جدول           

 زمان اقدام یفرد
 دقیقه 71 ارائه مقدمه در شرح فرایند و طرح سؤال  7
 دقیقه 5 گرفتههای اصلی شکلسازی یا نوشتن ایدهتفکر فردی و پیاده 2
 دقیقه 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 ارائهیل گروهارائه دال 4
 دقیقه 71 شده رأی دادن هر جفت یا گروه دونفره به سه پیشنهاد از مجموعه همه پیشنهادهای ارائه 5
 دقیقه 71  ان کنندگها و پیشنهادهای با حداکثر حمایت از سوی شرکتها 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،  6-49توان در جدول برخی از مالحظات مهم در اجرای روش اپرا را می      
 . مالحظاتی در روند اجرای پژوهش به روش اپرا  6-07جدول      

 مالحظات ردیف
 کنندگان برای فعالیت در فرایند پژوهش د بودن شرکتآزا 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
 هیلگر  اطمینان از توانایی مدیریت زمان دبیر جلسه یا تس 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

 برتر گیری و دبیرجلسه، پیشنهادهایبا توجه به نتیجه نهایی برای هر کمیته تصمیم. پرسشنامه باز سوم: 07-1-7

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

 مصاحبه گروهی اپرا توزیع شود.     
 

 ها. مالحظات تحلیل داده07-6
های آوری دادهشود. در مرحله نخست و با جمعهای کیفی استفاده میها، از تحلیل دادهآوری دادهدر هر مرحله از جمع

 ها و پیشنهادهای انتخابی در قالبحلها 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 دادهمی ها اقدامعبارت

رسد. در مرحله پایانی و استفاده از پرسشنامه با سؤاالت بندی میها یا پیشنهادهای برتر به جمعحلانتخاب راه
ارزیابی نهایی و در صورت لزوم تداوم  ها و پیشنهادهای منتخب موردحلمحدودشده عمالً نتایج و دقت نهایی راه

 مباحثات قرار خواهد گرفت. 
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 . یک نمونه پژوهش اپرا07-7
های آموزشی هم استفاده کرد. برای نمونه در ویژه ارزیابیتوان برای ارزیابی بهریزی از این روش میعالوه بر برنامه 

خاب آموزان با انتخود بود. در نخستین جلسه، دانش آموزان به ارزیابی فرایند یادگیریپژوهشی، 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 « موضوع و عوامل تأثیرگذار بر روند یادگیری»مانع در یادگیری تمرکز شد. در جلسه سوم، هر دو مورد 
 های دونفره برای توافق رویهای فردی آغاز و سپس بحث در قالب گروهرسی قرار گرفت. هر جلسه با واکنشموردبر

های دونفره روی تابلوی  کالس نصب تا همه یابد. نتایج گروهترین موارد در هر رده ادامه میسه مورد از مهم
آموزان، مورد برتر مشخص شود. در ادامه دانشتر از دید خودشان رأی دهند تا پنج آموزان به سه مورد مهمدانش
تری را تشکیل دهند. برای منظور تعداد کل آراء در قالب بندی جدیدی با موارد را انجام تا موضوعات بزرگگروه

سازی با مباحثه درباره موضوعات انجام شد. برای این 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

آموزان پیشنهادهایی را برای بهبود ارائه کننده یا مانع در یادگیری اشاره داشتند. در همین راستا دانشعوامل تقویت
امه آموزشی و بحث روی آن مورداستفاده قرار گرفت. هر یک عنوان راهنمایی برای نوشتن برندادند. این پیشنهادها به

آموزان خواسته شد کننده انجام شد. در مرحله سوم از دانششرکت 75دقیقه و با حضور  31از مراحل حدود در زمان 
 دتا یک مقاله کوتاه برای توصیف روند یادگیری شخصی خود از کل برنامه بنویسند. روش اپرا برای ارزیابی فراین

 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 ایدهتفکر عمیق آموزان یا دانشجویان، شناخت،سوی دیگر دانش
ود. شها میهای درسی و کمک به بهبود ظرفیت یادگیری درسآموزان و دانشجویان در برنامهمشارکت فعاالنه دانش

 6 ترکوچکهای ر گروهتوان دها را میگیرند. ارزیابیها فعالیت گروهی را تمرین کرده و یاد میدر کنار این مزایا آن
های آوری دادهیک نمونه پرسشنامه نهایی برای جمع 7-49(. شکل 2116نفره هم انجام داد )ارکیلیا و کلمپوا،  8تا 

 دهد. های موردبررسی را نشان میتکمیلی از گروه
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 (2116. یک نمونه پرسشنامه نهایی در پژوهش به روش اپرا )ارکیلیا و کلمپوا، 0-07شکل 
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 . مزایا و معایب روش پژوهش اپرا07-3
 (. 2116مرور کرد)ارکیلیا و کلمپوا،  1-49توان در جدول ترین مزایا و معایب روش پژوهش اپرا را میبرخی از مهم

 . مزایا و معایب روش اپرا  7-07جدول 
 معایب مزایا ردیف

 بیر که با روش اپرا آشنا باشند. عنوان دکمبود افرادی به 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
 جای تخصصیاحتمال انتخاب شدن پیشنهادهای عمومی به ارزیابی هر پیشنهاد در یک مبنای برابر 4
  ها بر روی نکات کلیدیرکز بحثهدایت متم 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
  د  های نو برنترویج ایده 77
  دربرگیرنده هر دو بعد شنیداری و دیداری افراد در مباحثه 72
  افزایش دموکراسی درون گروه 79
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 پردازی       سازی کیفی و نظریههای مدلهدف کلی: آشنایی با روش
 اهداف یادگیری

  سازی  مدلآشنایی با مفهوم 
 سازی کیفیی مدلآشنایی با روش اجرا 

 پردازی آشنایی با مفهوم نظریه   

 پردازی آشنایی با روش اجرای نظریه 

 هاآشنایی با روش ارزیابی نظریه 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 711 مرجع پژوهش

 مقدمه
ها موردتوجه و تأکید قرارگرفته است. این امر تا جایی پیش رفته است که امروزه دستیابی به مدل و نظریه در پژوهش

طور که در فصل اول اشاره شد، ها قرار دارد. همانپردازی مورد تأکید جدی در دانشگاههای نظریهکرسیبرگزاری 
 سازیمدلها و مالحظات الزم برای های مبانی نظری هستند. در این فصل به معرفی روشها از مؤلفهها و نظریهمدل

 پردازی پرداخته خواهد شد. و نظریه
 

  سازیمدلای ه. 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»

 ها باید برآمده از یک فرایندشکل 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 محیطختلفی میمند پژوهشی باشند. از مسیرهای منظام

مک های متفاوت، به مدلی برای کشود تا با محاسبات ریاضی و فنی و در مقیاسهای فیزیکی تالش میتأکید بر مدل
یاری ها یا بسو فهم پدیدهها نقش مهمی در درک به بهبود رفتار در دنیای واقعی بهره گرفت. در دنیای نظری نیز مدل

 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     

فی تهیه کرد. اگر ماهیت های کیو هم با داده کمّیهای توان هم با دادههای نظری را هم میرفتارهای آینده دارند. مدل
معادله  یابیمانند مدلهای ریاضیتوان بر پایه استفاده از متغیرهای عددی و فرمولرا می سازیمدلباشد،  کمّیمسئله 

از مفاهیم « کیفی سازیمدل»تر کاربرد دارد. اما در برای حل مسائل ساده« کمّی سازیمدل»ساختاری دنبال کرد. 
ود. شکیفی برای حل مسائل پیچیده علوم انسانی استفاده می سازیمدلشود. از ی استفاده میغیرعددی و استدالل عل

 را دنبال کرد.  7-44نظری رویکردهای متفاوتی به شرح جدول  سازیمدلدر 
 نظری سازیمدل. انواع رویکردها در 0-00جدول   

 رویکردها ردیف
 نند روش گراندد تئوری با رویکرد گلیزرهای کیفی برای ساخت یک مدل مااستفاده از روش 7
 دهی یا تکمیل یک مدل مانند روش گراندد تئوری با رویکرد اشتراوس و کوربینهای کیفی برای ساماناستفاده از روش 2
 برای ساخت یک مدل مانند روش رگرسیون کمّیهای استفاده از روش 9
 یابی معادله ساختاریمدل یا ارائه مدل جایگزین برای آن مانند روش مدلبرای برازش و تأیید یک  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 
 ایجاد مدل نظری برای رویکردهای قبلی یا کاربرد عملی در محیط اول و دوم برای طرح و های منابع دستاستفاده از داده 6
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های مختلفی برای ساخت، تکمیل و برازش مدل معرفی شده است اما در این بخش از  هرچند تا به اینجا روش    

شگر هشود که در آن پژوهای کیفی به معرفی روشی پرداخته میبر اساس داده« نظری سازیمدل»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

و هم در رویکردهای « رفع مشکلی در کار یا حل مسئله»توان برای آن یک مدل نظری را طراحی کند. این مدل را هم می
 داستفاده قرار داد. های نظری مورسازیمورداشاره در انواع مدل

ها دهد. نشانهای خاص را نشان میهایی از دنیای واقعی در حوزهجنبه« هانشانه»با استفاده از انواع « نظری مدل»     
ای باشند. هر مدل نظری دارای ارکان یا اجزای سازنده« ها و امثال آنها، استعارهحروف، نمادها، شکل»توانند شامل می

طور مستقیم به« نظریمدل»هستند. برای ساخت « هاعناصر نمایشگر روابط میان آن»و « ا یا متغیرهاهمقوله»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 آنسی و معرفی استداللها یا متغیرهای بررتعریف مسئله و مقوله طراحی پژوهش 7
 به کمک مدل « بینی، کشف یا تبیینتوصیف، پیش»اهداف 

 شکلی غیرتصادفی و هدفمند با تأکید بر بیشترین ربط  موضوعیدوم بهاول و سپس دستانتخاب منابع دست گیرینمونه 2
 سازی های مصاحبه، برگه کدگذاری و مشاهده و درنهایت لزوم غربالگری و متنیاز انواع روشاستفاده  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 حداکثنحویر، مقوله یا عامل با هم است بهکیفی تأکید بر تعامل چند متغی سازیمدلدر این رویکرد      
 هایمنظور ساخت مدل گامشده بهآوریهای جمععلمی و نظری بتوان آن را تأیید کرد. در مرحله تحلیل بر روی داده

 (.  7935شود )خنیفر و مسلمی، اجرا می 9-44مستقلی به شرح جدول 
     سازیمدلها برای ل دادههای اجرایی در تحلی. گام7-00جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 «های ذهنیمطالعه مکرر، تفکر، شهود و خالقیت»همراه با  هاوری در دادهغوطه 7
ها برای یک مدل، نمایش اولیه از توالی متغیرهای دهنده، ورودی و خروجیمشخص کردن اجزای تشکیل دهی چارچوب اولیهسازمان 2

 « هاها، ابعاد، مفاهیم و فرضیهها، مؤلفهشاخص»تعریف اثرگذار و اثرپذیر، 
 ها با کمک تخیل و هنر پژوهشگر ایجاد یک مدل از داده ارائه مدل  9
 بررسی صحت عملکرد مدل با آزمودن و اعتبار سنجی آن مانند گرفتن تأیید خبرگان   ارزیابی مدل  4
 هایی چون توضیح شفاف یا جزء کردنمدل با روشایجاد سازوکارهایی برای فهم و کاربست  فهم مدل 5

ه قدر رفتار موردبررسی بستگی دارد. یعنی هر چ« بینیسازی، توصیف یا پیششبیه»اعتبار مدل به توانایی آن در      
های گوناگون و مشابه موردبررسی را داشته باشد، از اعتبار بیشتری برخوردار است. مدل ظرفیت استفاده در موقعیت

توان از میزان تأیید مدل توسط خبرگان برای بررسی اعتبار آن استفاده کرد. درمجموع مدل تا زمانی که در مچنین میه
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نظران واقع نشود، قدرت 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 آنود ساخت مدلهمین دلیل باوجسازد. بهو ضعف خویش را نمایان نمی

 گیرند.    یا توجه کاربران آن در سطح جامعه قرار می

 
 پردازی با پژوهش . مفهوم نظریه00-2

« پردازینظریه»ای قرار گرفت. رویکرد موردتوجه و اهمیت ویژه« 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 گراسر7981انکارد و السورسا، محدودشده است )شومیکر، ت 4-44به شرح جدول 

 (.7982؛ امیری، 7931زاده و همایی لطیف، مصطفی
 پردازی های نظریه از منظر نظریه. ویژگی0-00جدول 

 ها ویژگی ردیف
 های خاص بندی مفاهیم برای کمک به مشاهده و درک پدیدهایجاد 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
 مک به درک، متمرکزکننده، راهنما و امثال آنسازی دانش، کسازی، خالصهکنترل، کاربرد، شفاف»دارای انواع نقش  4
 ها های پدیدهسازی درک روابط برای بررسی و تحلیل روابط بین متغیرها و سازهکمک به شفاف 5
 تر تر و ثبت اطالعات واقعیبندی اطالعات و مستندات برای مشاهده دقیقکمک به دسته 6
 واقعیراهنما و ابزاری برای هدایت در جهان  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 « کردنمالحظه« »نگاه انداختن»معنای به «Theoria»برگرفته از واژه یونانی « نظریه»کلمه  3
 اندیشی و تفکر عمیق معنای نوعی ژرفاولیه، نظریه بهاز دید فالسفه کالسیک یا  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« بینیتشریح، تبیین و پیش» 79
 یر، رد شدن یا تکمیل برخالف حقیقت در معرض تغی 74
 پردازی عنوان روشی از نظریهبه سازیمدلعنوان نظریه یا تأکید بر در مواردی خاص، معرفی مدل به 75

کند تا آن را تبیین کند و این همان آغاز محض آغاز اندیشه درباره یک رویداد خارج از کنترل، انسان تالش میبه     
-پردازی بر تالش برای ایجاد فرایندهای جدید نظریه(. پژوهش برای نظریه7982یری، پردازی است )اماندیشه 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 بههاست. امکان اخذ فرضیه از نظریه یا تبدیل فرضیات به نظریه وجود دارد. فرضی

                                                           
1. Schwaninger & Grosser  
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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 اسبین دو یا چند مفهوم اشاره دارد. در صورت تأیید یا ارائه نتایج قدرتمند و قابل
ها برای آزمون شدن به مطرح کرد. حتی در مواردی خود نظریه« نظریه»توان آن را در قالب یه، میاز آزمون فرض

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 میبرخوردار می

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  هایتوضیح دهد. به همین دلیل نظریههر نظریه تالش دارد تا از یک زاویه مناسب حقیقت را ببیند و آن را      
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 استآن را بیانی انتزاعی از یک مفهوم واقعی دانست که برای رسیدن به حقیقت به
های روند. دیدگاهشمار می، دو مرحله از تعیین چارچوب مفهومی برای پژوهش بهسازیمدلپردازی و ظریهن     

؛ خنیفر و بردبار، 7984مرور کرد )خنیفر،  5-44توان در جدول را می سازیمدلپردازی و موجود درباره روابط نظریه
7939.) 

  سازیمدلا پردازی بها درباره رابطه نظریه. دیدگاه1-00جدول 
 ها دیدگاه ردیف

 « پردازیو بعد نظریه سازیمدل»و در مواردی « سازیمدلپردازی و در ادامه ابتدا نظریه»صورت طولی و اغلب به 7
 های علمییکی از منابع مفید برای نظریه سازیمدلتمثیل و  2
 روابط  سازیمدلو سپس  ها به مدل نیاز به تعیین متغیرها و اجزای مدلبرای تبدیل نظریه 9
 روابط، برقراری ارتباط منطقی بین اجزاء و عوامل مربوط به موضوع موردمطالعه سازیمدلهدف از  4
 عنوان مدل ها بهها اما ناممکن بودن معرفی نظریهعنوان نظریه یا دربرگیرنده نظریهبه در مواردی خاص معرفی مدل 5

سازی است. این افراد بر توصیف انتقال فرایندهای فکر ذهنی به یک همان نظریه سازیمدلبرخی اعتقاد دارند که      
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 نمایشها را نظریه )نظریهآن
های پژوهش در محافل علمی است. پردازی نیز یکی از شیوهپیدایش نظریه حرکت کند. درمجموع پژوهش نظریه

 های پژوهشیهای مختلفی استوار است و از شیوهپردازی در پارادایمهای پژوهش، پژوهش نظریهمشابه دیگر شکل
های متعددی بندیها در دسته(. انواع مختلفی از نظریه7931زاده و همایی لطیف، ر، مصطفیگیرد )خنیفمختلفی بهره می

 وجود دارد.  6-44شرح جدول به
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 های مختلفبندیها در دسته. انواع نظریه6-00جدول 
 توضیح انواع بندیدسته ردیف

 شریح دنیای واقعی مانند نظریه ریاضی های بدیهی و در مواردی بدون تای از بیانیهمجموعه تحلیلی 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  متافیزیکی
 ها با تأیید مکرر اصول و قوانین علمی توضیح و تبیین حقایق و واقعیت بیینیت کاربردی 2

 های ایدئولوژیک، فرهنگی و علمی برای بهبود زندگی فردی و اجتماعی فرضبا پیش تجویزی

     
 پردازی. انواع رویکردهای نظریه00-7

ای هپردازی از دادهنظریه« کمّی»شود. در روش می استفاده« پردازینظریه»و کیفی برای  کمّیاغلب از دو روش اصلی 
 شود. در روشانجام می« مشاهده جزء برای رسیدن به کل»گرایی یا ها با روش استقرا و تجربهشده از رفتارآوریجمع

صورت   اقعمند با قیاس و در ادامه آزمون آن در جهان ویا یک تحلیل نظام« 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 نظریه7-00جدول 
 توضیح انواع ردیف

 ایجاد نظریه با رویکردی استاندارد و رسمی  گرایانهاثبات 7
 اتفاقات بیرونی و سپس تأیید با روش استقرائی )برای تعداد متغیر محدود(  ایجاد نظریه از مصادیق و بیکنی 2
 گرایانه یا آزمون آن ایجاد نظریه از توصیف اصول و سپس تأیید با روش استقرائی ابطال پوپری 9
دی قعیت خاص )رویکرحلی خاص در موایجاد نظریه از چارچوب ذهنی و پارادایمی یا قیاسی برای رسیدن به پاسخ یا راه 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
 های عملی مانند پدیدارشناسی و گراندد تئوری ایجاد نظریه با استفاده از روش گراطبیعت 6

های استخراج شروع پژوهش، فرایندها و شیوه»پردازی باید مراحل اجرای آن ازجمله هبا انتخاب هر رویکرد نظری     
 مشخص باشد. « هانظریه از انواع منابع یا داده

   
 پردازی. فرایند اجرای نظریه00-0

د. فرایند نشومعرفی می« پردازیساخت نظریه، توسعه نظریه یا نظریه»پردازانه اغلب با عناوینی چون های نظریهپژوهش
 مرور کرد.  8-44گام اصلی به شرح جدول توان در پنجپردازی را میاجرای نظریه
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 پردازی. مراحل اجرای نظریه3-00جدول 

 توضیح مراحل ردیف
 پردازیمواجهه با مسئله، طرح مسئله و تدوین اهداف و سؤاالت پژوهش با رویکرد نظریه طراحی پژوهش 7
 گیری غیرتصادفی هدفمندد بر نمونهبا تأکی 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
 بندی درباره نظریه و ارائه پیشنهادها  جمع گیریونتیجهبحث 5

پردازی جدای از هم نیست و گاهی در ادامه روند احتمال وجود دارد که که مراحل مختلف نظریه باید دقت کرد     
 پردازی صورت گیرد.تغییراتی در ایده اولیه یا اثرات مشخصی در دیگر مراحل اجرای نظریه

 
 پردازی. 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»

هم تمایل به ف»و « تاردغدغه درباره پیامد یک اتفاق یا رف»، «چالش در انجام یک کار»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 مربوطهمندی از دیدگاه صاحببهره»و « استفاده از دانش خود»، «های مختلف موضوعبررسی جنبه»
خوبی درگیر موضوع شود و پدیده موردنظر را از ابعاد مختلف بشناسد و درک کند. باید به پردازپژوهشگر نظریه     

« دهای موجونتایج پژوهش»یا « نظرات موجود»با « های شخصی خوددر دیدگاه»او باید فشار یا تنش ناشی از تضاد 
اخت توان مسئله ضرورت ساسب است. میکند. این امر زمینه ایجاد انگیزه برای یافتن پاسخ یا ایجاد نظریه منرا 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»ی هاپرداز با تأکید بر فکر برای یافتن راهکار روی مفهوم موردعالقه نظریه یک مفهوم 7

 با مفهوم« متغیرهای مرتبط
 با تأکید بر ابداع مفاهیم جدیدی در ارتباط با طرق فهم یا پردازش اطالعات     فرضیه  2
 ای که نظریه وجود ندارد یا نظریه موجود گنگ و مبهم باشد. حوزه 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.ارهای بعدی فراهم می(. داشتن یک چارچوب نظری زمینه را برای انجام ک7981)شومیکر، تانکارد و السورسا، 
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توان ا میهها باشد که ازجمله آنهای نسبتاً خاصی در مقایسه با دیگر روشپرداز باید دارای ویژگیپژوهشگر نظریه     
روحیه »، «نفساعتمادبه»، «تفکر عمیق»، «یادگیری دائم»، «خالقیت»، «نظم فکری»، «پردازیتسلط در حوزه نظریه»به 

 و دیگر موارد مشابه است. « ارائه جذاب»، «رسازیتصوی»، «جستجو
       

 پردازیگیری از منابع برای نظریه. مالحظات نمونه00-0-2
پرداز گاهی به مصاحبه با فرد یا افراد شود. نظریهدوم استفاده میاول و دستپردازی از انواع منابع دستبرای نظریه
کند تا بتواند اطالعات مؤثر و مفید مرتبط با موضوع را از هر تبر مراجعه میپردازد و گاهی به انواع اسناد معخاصی می

ای هصورت غیرتصادفی و هدفمند به انتخاب نمونهپرداز اغلب بهآوری کند. بنابراین پژوهشگر نظریهمنبع ممکن جمع
شرایط مواجهه با دامنه گسترده  پرداز درپردازد. برای این منظور پژوهشگر نظریهها میآوری دادهموردنیاز 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 جمع00-0-7
کدگذاری و مشاهده، برگهمصاحبه، »های متنوعی چون ها از منابع مختلف و با استفاده از روشآوری 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

 پردازیها در پژوهش برای نظریهآوری داده. مالحظات حین جمع01-00جدول 
 توضیح محور یفرد

 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
 مکان خاص بروز رفتارهای خاص توجه به مکان 9
 چگونگی بروز رفتارهای خاص توجه به چگونگی 4
 دالیل بروز رفتارهای خاص  وجه به چراییت 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 هدیگران تا رسیدن به جرقه ها و نظراتهای عمیق همراه مراجعه مکرر به اندیشهدر این مرحله تفکر یا بررسی     
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 دادهپرداز میشود. در ادامه نظریهحل دنبال میعنوان یک راههای طالیی بهتقارن
پردازی یک فرایند خالق است، ها، با دیگران وارد بحث و تعامل شود. ازآنجاکه نظریهآوری دادهجو و جمعمرحله جست

خالقانه  هایها و بهبود ظرفیتهای مختلف، ترکیب آنمندی از ایدهورود افراد دیگر به این فرایند آثار مفیدی در بهره
 تحلیل تبدیل کرد. در مواردیهای قابلی کرد و به اجزا و بخشخواهد داشت. پس از توسعه مفهومی باید آن را عملیات
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« ها و متغیرهاسازه»ها باید تعریفی روشن از آوری دادهآوری کرد. در مرحله جمعجمع کمّیشکل ها را بهتوان دادهمی

ازنگری ضوعات مرتبط، به بها و ادبیات مربوط به موتوان با خواندن نوشتهدر رابطه با موضوع ایجاد کرد. در این گام می
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، »سازنده نظریه، همان موارد با قابلیت  عنوان اجزایبه

« 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»مواردی دربردارنده چند مفهوم با رویکردی انتزاعی، 

تواند یاست که م گیری از مفهوم یا سازهاندازهگیری و عینی شده است. متغیر یک نسخه قابلمفهوم با قابلیت اندازه
 7و روزنمنکنند. برای نمونه فریدمن پردازان خود اقدام به خلق متغیر میدو 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)
ها آوردن متغیرها از سطح فردی به سطح راهبردهای متفاوتی برای ایجاد و خلق متغیرها وجود دارد که یکی از آن

-صورت قراردادی تعیین کرد )خنیفر، مصطفیمعنای یک اصطالح را به توانای 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، 
 سازی و یکدست شود. ها باید متنیمرحله تحلیل داده

 
 پردازیهها برای نظری. مالحظات تحلیل داده00-0-0

       های منظمی به شرح جدولها باید گامشده به شکل متنی به مرحله تحلیل دادهآوریهای جمعپس از ورود داده
 برای آن برداشت.  77 -44

 پردازیها برای نظریه. مراحل تحلیل داده00-00جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 نشدهگذاری موارد تعریفده موردبررسی همراه با شناسایی و نامبا تأکید بر مفاهیم کلیدی در پدی بندی مفاهیمصورت 7
 های ذهنی ناشی از خالقیتمشاهده دقیق و خالقانه درباره علل مفاهیم کلیدی همراه با جرقه مطالعه با تفکر خالق 2
 مشخص کردن تعاریف نظری همه مفاهیم تعیین تعاریف نظری 9
 اریف عملیاتی همه مفاهیممشخص کردن تع 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
 هاویت آننقص بودن دالیل یا در صورت لزوم اصالح و تقاطمینان از کامل و بی 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

                                                           
1. Friedman & Rosenman  
2. Goleman 
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یرند. گها مورداستفاده قرار میگیری نظریهای شکلها برتناسب در تحلیل دادهبه« استقرائی و قیاسی»های روش      
در روش استقرایی از تعمیم موارد تجربی جزئی مانند مشاهده تکرار در رفتارها برای رسیدن به مفاهیم کلی استفاده 

قابل  هایشود. همچنین از روش قیاسی با تأکید بر استدالل در جهت مخالف استقراء مانند بیرون کشیدن گزارهمی
های خاصی از کوشش علمی جنبه« استقرائی و قیاسی»جربه از دل مفاهیم کلی استفاده خواهد شد. هرچند دو روش ت

« 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»انیشتین اعتقاد داشت که  کنند. برای نمونههای کارآمد تأکید میبرای ظهور نظریه

شوند. کشف شدن یعنی اینکه چیزی وجود دارد می« خلق»شوند بلکه نمی« کشف»ها مسئله به آن معناست که نظریه
ید، جدهای به معنای ایجاد چیز جدیدی است که قبالً وجود نداشته است. نظریه« 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
کنند. حتی در مواردی این خالقیت از درک شباهت بین دو وضع یا موقعیت ظاهرًا کهن در یک هیئت نوین مطرح می

ناسایی داروین با ش»و « با ارتباط دو امر مأنوس افتادن سیب و گردش ماهنیوتن »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، های متعددی برای تقویت آن وجود دارد )خنیفر، مصطفیپردازی است که روش
 است. « تمرکز، توانایی حل مسئله و تالش دائمی»های الزم برای رسیدن به مهارت خالقیت، ترین مشخصهمهم
محتاط باشد و بتواند بدون هیچ شک و تردیدی آن را برای « روابط بین متغیرها»باید در ایجاد هرگونه  پردازنظریه     

های فکری و ذهنی در تمامی ن روابط بین متغیرها به آزمایشتر شددیگران توصیف کند. در مواردی برای شفاف
ها ها و روابط بین آنپرداز همراه با تعیین سازهها نیاز است. درمجموع نظریهتحلیل داده زمانهمآوری و مراحل جمع

ی دفاع از ر باید براها را پاالیش کند تا بتواند با دقت الزم به نظریه علمی نزدیک شود. پژوهشگطور 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، 

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 بحث00-0-1
پرداز را در دفاع از نظریه و تأیید آن یاری کارگیری الگوهای مناسب، نظریهآگاهی از قوانین استدالل و تبحر در به  

ینی بحتمالی مخالفان خود را پیشهای اتواند اعتراضپرداز از تفکر نقادانه برخوردار باشد، قطعاً میدهد. 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 منحوی بیان شود که بتواند ایده ایجادشده را بهدهد. نظریه باید بهارائه نظریه تشکیل می
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س
ها واژه« رینتترین و جذابکمترین، ساده»را برای پذیرش و استفاده از آن متقاعد نماید. بنابراین نظریه باید با ها و آن

ه کمک 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 »یه خود از پردازان  در گزارش بیان نظرکند. برخی نظریهمی

ری برخوردار تگیرند. این نوع نوشته علمی هرچقدر از ظرفیت تبلیغی مناسبای زیرکانه بهره میموردبررسی یا لطیفه
نتزاعی، اشفاهی، »های مختلفی چون توان به شکلها را میباشد، احتمال جذب مشتریان بیشتری خواهد داشت. نظریه

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

صورت نوعی نظریه باور شده در میان اندیشمندان وقتی نظریه در عمل اجرا یا در محافل علمی پذیرفته شد و به     
دیگر ممکن است در پدیده توضیح رفتار عبارتگذر زمان ممکن است دچار نوعی نابهنجاری شود. بهدرآمد، در 

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« ی پورترمزیت نسب»شود. برای نمونه نظریه نوعی کاستی در تبیین و توصیف می

 الملل برخی کشورها، قدرت تبیینی خود را تا حد زیادی از دست داد.   تجارت بین
       

 ها. مالحظات ارزیابی کیفیت نظریه00-1
فتن باالر ها به زمانی برای پذیرش عمومی نیاز دارند که این زمان وابسته به آزمایش دیگر دانشمندان واغلب نظریه

، 7«آرهنیوس»ای قطعیت ندارد؛ یک شیمیدان بنام تأیید عمومی و در ادامه پذیرش عمومی آن خواهد بود. هیچ نظریه
برای نشان دادن  2«دبی»جایزه نوبل گرفت و چندی بعد شیمیدان دیگری بنام « الکترونیکینظریه تجزیه»به دلیل 
ریه پایان است. گاهی نظرونده و بیپردازی روندی پیشفت کرد! نظریههای نظریه آرهنیوس، جایزه نوبل دریانارسائی

ا عنوان یک نظریه بالغ برسد که بهدر روند تکاملی خود به سطحی از سودمندی و ظرفیت کاربردی در حل مسائل می
هی ه، نگاشود. این امر حکایت از آن دارد که هر نظریه جدید نسبت به یک پدیدپذیرش 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
 72-44هایی به شرح جدول توان از شاخصها میبا توجه به هر شرایط انتخاب نمود. برای ارزیابی کیفیت نظریه

 (.7931زاده و همایی لطیف، فر، مصطفی؛ خنی7983فرد، استفاده کرد )دانایی
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 های ارزیابی یک نظریه . انواع شاخص02-00جدول  
 توضیح هاشاخص ردیف

 ویژه در علوم کاربردیقابلیت کاربرد و پاسخگویی به نیاز کاربران به کاربرد 7
 فمیزان پوشش جامعه مخاطب در کاربرد یا میزان کاربرد در شرایط مختل 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 دادهقهتوانایی طب 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 توان تحلیلی 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
 میزان سادگی در هنگام استفاده و کاربرد سادگی 75

توان کیفیت ها میی مورداشاره برخوردار خواهد بود اما به کمک این شاخصهاای 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 نظریهعتبا»ها قائل هستند. برخی کارشناسان آن ارزش بیشتری نسبت به سایر شاخص« پذیری، دقت و کاربرد
 کنند. تعیین می« ارزش، سازگاری و قابلیت تعمیم»اساس 

 
 هاپردازی و اعالم نظریه جدید در قالب کرسی. نظریه00-6

پردازان در انتشار نظریه خود، اغلب دچار های اساسی پژوهشگران است. نظریهجدید از چالش اعالن و ارائه نظریه
ویژه نو بودن یک، به دالیل مختلف و بهها در نشریات درجهصوص برای چاپ آنخشوند، بهای میمشکالت عدیده
های جدید در مجالت معتبر موجب دهند. گاهی مشکل چاپ نظریهها رأی مثبت میسختی به آننظریه، داوران به

وی یک نظریه از س پرداز، نظریه خود را در یک کتاب منتشر کند. البته باید توجه داشت که رد یکشود که نظریهمی
ه پردازی تا ارائه کامل نظریپرداز از بدو ورود به میدان نظریهارزش بودن آن نیست. نظریهمعنای بینشریه علمی، به

های خاصی هایی مواجه است؛ بنابراین باید از ویژگیخود، همواره با کار شدید، مشکالت زیاد، موفقیت و ناکامی
 پردازی را طی کند. طوالنی و دشوار نظریه برخوردار باشد تا بتواند مسیر

ات ها در جلسشده بر اساس رویکرد نظری، طرح آنهای 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
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س
شود. مند میهای متخصصان عالی بهرهدهد و از نقدها و داورین پژوهشگر نتایج تالش علمی خود را ارائه میدر آ

توانند یهای آزاداندیشی مآزاداندیشی به معنای ایجاد زمینه و بستری اجتماعی برای رشد و پویایی اندیشه است. کرسی
هادهایی مبنی بر ایجاد تحول در دروس مقاطع مختلف و تغییر ها، پیشنجلسات نقد نظریه»های مختلفی مانند از راه

هیئت حمایت از » 7982ماه باشد. در ایران در دی« 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 اط علمی، ایجاد زمینه ارتقاء، فرهنگ نقد و نوآوری علمی و از همه مهمنش
اجرای معرفی شده در مرکز های قابلاست. انواع کرسی« گیری از این دستاوردهاایجاد بسترهای مناسب برای بهره

های یکرسجویان، اساتید و کارکنان( بر دو نوع تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور )جزوه راهنمای فعالیت دانش

  اشاره کرد. 79-44به شرح جدول « تخصصی»و « ترویجی»
های ترویجی و تخصصی. انواع کرسی07-00جدول   

 توضیح انواع نوع  ردیف

 ترویجی 7

عرضه و نقد 
 ایده علمی

ط ضعف و قوت یک هرگونه تالش نوآورانه، روشمند و منطقی که هدف از آن ارزیابی و سنجش نقا
 نظریه، مکتب، بینش، جریان و ... جهت کمک به اصالح و بهبود آن باشد.

 مناظره علمی
ها و نظرات ای نقادانه دیدگاهگونهنظر که بههرگونه مباحثه رودررو، روشمند و منطقی میان دو صاحب

زی تفوق آمیبه نحو مسالمتکشند تا درنهایت دیدگاه برتر یکدیگر را درباره موضوعی خاص به چالش می
 یابد.

 مسئله محور
مباحثه روشمند و منطقی میان دو یا چند نفر متخصص درباره موضوعی واحد با هدف کسب  5حداقل 

 تفاهمات است.های یکدیگر و تبیین ایده و رفع سوءآگاهی از دیدگاه

 تخصصی 2

 پردازینظریه
ژوهش روشمند و برخوردار از وجاهت و سطح علمی ارائه نظریه علمی جدید که محصول مطالعه و پ

 الزم بوده و دارای مبانی، فرضیه و دالیل کافی و ساختار علمی، منطقی و کاربرد مناسب باشد.

 نوآوری
ارائه روشمند هرگونه نظریه، نظر، رویکرد و نقد علمی جدید در سطوح مختلف است. برخی سطوح فراتر 

 است. ازنظر و برخی فراتر از نظریه

 نقد
استقراء مستدل، متقن و مستند مجموعه محاسن و معایب یک مکتب، نظریه و نظر یا اثر علمی در مسیر 
ابطال یا تکمیل آن نظریه با رعایت ادبیات رشته علمی مربوط و منطق و اخالق نقد است که از چارچوب 

 نظری و ساختار علمی روشن برخوردار باشد.

ا با شود، لذها و مجامع علمی تأکید بسیاری میپردازی در دانشگاههای نظریهبر برگزاری کرسیهای اخیر در سال     
فاع پردازی جلسات دپردازی برداشت. کرسی نظریههای مؤثری در راستای نظریهتوان گامآشنایی با این نوع اقدام می

 نظران با ادعاهایها برای صاحبد. این کرسیشوو داوری است که برای قضاوت و ارزیابی مدعاهای جدید تشکیل می
 زیر قابل تشکیل است. 

  ادعای ارائه یک نظریه جدید علمی 
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 تر از نظریه ادعای ارائه یک نوآورده جدید و در سطحی پایین 

 ها، علوم و نظرات موجود ادعای نقدی جدید نسبت به نظریه 

پردازی در حضور شورای داوری و کمیته ناقدان قابل در این صورت با رعایت شرایطی، جلسه کرسی نظریه     
تا « هاها، نقدها و دفاعنظرات، پرسش»تشکیل است. تعداد جلسات برحسب نیاز تعیین خواهد شد. در این جلسات 

ای برای داوری با حضور کفایت مذاکرات علمی برسد. در این هنگام جلسه محرمانهرود که جمع بهمی جایی پیش
گیرد تا در مورد امتیاز نظریه یا نوآورده نظر تشکیل و قضاوت صورت میران و بدون حضور ناقدان صاحباعضای داو

ل امتیاز امتیاز کسب کند و حداق« صفر تا صد»تواند بین شود. یک نوآورده یا مدعا میشده تصمیم گرفته و یا نقد ارائه
 برای قبول شدن الزم است.« شصت»

های های علمی، کرسیهای آزاداندیشی، کرسیکرسی»پردازی، گاه به کلماتی نظیر ای نظریههعالوه بر کرسی      
 پردازی متفاوت است. های نظریهخوریم که مفهوم آن با کرسیبرمی« های مناظرهترویجی و کرسی

ستند. در این هایی برای اظهارنظرهای غیرمتعارف افراد در حضور جمع نخبه ههای آزاداندیشی، نشستکرسی     
شود، بلکه مجالی برای ارائه نظرات مخالف و متفاوت با نظرات شده داوری و امتیازدهی نمیها مطالب ارائهکرسی

ای ههای آزاداندیشی، شورای داوری و امتیازدهی نهایی وجود ندارد؛ اما کمیتهشایع و رایج است. بنابراین در کرسی
حرفی جدید، »پردازی، یک صاحب نظریه ادعای نظریه وجود دارند. در کرسی ناقد و ناقدانی برای نقد نظریات فرد

های دارد که ممکن است ادعایش در جمع کمیته داوران رد شود. ولی در کرسی« بازکردن یک گره یا توسعه علم
سازی، روشن»، «گفتگو»، «مباحثه»، «تکرار موضوعات قبلی»خواهد نظریه جدید بدهد؛ بلکه بر آزاداندیشی فرد نمی

 تأکید دارد.« نفی، رد یا اثبات برخی حقایق
ردازند پمواجهه علمی حضوری مینظر در تقابل با یکدیگر، بههایی است که دو صاحبهای مناظره هم کرسیکرسی     

را  شکنند تا هر کس که توانست، نظریات خودکنند و همدیگر را نقد میهای متفاوتشان را با هم ردوبدل میو حرف
 دارد.« هم شورای داوری و هم کمیته ناقدان»های مناظره، به اثبات برساند. البته کرسی

 جلساتی برای دفاع« پردازیهای نظریهکرسی»های علمی، مانند ها دو نوع علمی و ترویجی هستند. کرسیکرسی     
علمی و برای ارتقای اعضای هیئت شوندهستند که در چارچوب فرآیندی مصوب تشکیل می« یک نظر جدید»و داوری 

های ترویجی صرفًا جنبة ترویجی دارند و بیشتر برای نشاط علمی و ایجاد فضای باز دارای امتیاز است. اما کرسی
 معرفی 74-44 های علمی در جدولشوند. شرح وظایف کرسیتشکیل می« رقیب و مخالف»نظرات  منظور ارائهبه

 شده است. 
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 پردازیهای نظریهوظایف کرسی شرح .00-00جدول 

 شرح وظایف ردیف
 ها، نظرات و نقدهای علمینظارت بر روند و فرآیند برگزاری جلسات نقد، ارزشیابی دفاع و داوری نظریه 7
 هابرداری از فرصت کرسیپردازان و نقادان برای بهرهشناسایی و ترغیب و جلب نظر نظریه 2
 واصله جهت برگزاری جلسه نقد، ارزشیابی، دفاع و داوری هایوارسی اجمالی محتوای طرح 9
 بررسی و تأیید صالحیت علمی اعضاء شورای داوری و اعضای کمیته نقادان پیشنهادی 4
 هها، براساس تفویض اختیار شورای علمی دبیرخانتعیین داوران و ناقدان صالح برای اجالس غیر وابسته به دستگاه 5
 اوری و نماینده هیئت حمایت، در هر یک از جلساتتعیین رئیس شورای د 6
 استماع گزارش برگزاری جلسات و ارزیابی علمی فرآیند آن 1
 های علمی، در موارد خاصپیشنهاد چگونگی حمایت از طرح 8
 ارائه مشاوره علمی به دبیرخانه، و مجمع هیئت 3
 های علمی حوزه کرسی مربوطتهیه و تدوین اولویت 71

 است.  75-44های علمی دارای ارکانی به شرح جدول هریک از کرسی          
 پردازیهای علمی و نظریهارکان کرسی .01-00جدول 

 وظایف ارکان ردیف

 رئیس 7
های های علمی طرحشناسایی و جذب متخصصان، تشکیل و اداره جلسات کرسی، تنظیم اولویت

 واصله به کرسی

 رئیسنایب 2
سی و ضای کر سی  از اع ضای کر شنهاد رئیس و با تأیید اع صالحیت علمی الزم که به پی دارای 

 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 هماهنگیاری جلسننات و تنظیم صننورتمقدمات برگز

 دهد.رئیس کرسی انجام می

 اعضای پیوسته 5
سیصاحب ضو کر ضور اکثریت آنحکم رئیس هیئت تعیینهای علمی که بهنظران ع ها شده و ح

 .برای رسمیت جلسه کرسی ضروری است

 اعضای وابسته 6
سب موصاحب سی علمی دعوت مینظرانی که ح سات کر سی شوند یا در برنامهرد به جل های کر

 .همکاری علمی خواهند داشت

های علمی یک حوزه، اقدامی مهم و مؤثر در توسعه دانش در حوزه پردازی در همایشهای نظریهبرگزاری کرسی      
نها تأثیری تثر آن صورت نگیرد، درواقع نهریزی مناسبی در برگزاری مؤوجود، چنانچه از قبل برنامهمربوطه است. بااین

تواند پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشد. لذا مهم است که در سازی حوزه علم نخواهد داشت، بلکه میدر غنی
 بینی ملزومات برگزاری کرسی علمی توجه شود.ها قبل به پیشتدوین برنامه عملیاتی همایش از مدت
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 مقدمه
علوم  است. نقادی در حوزه« منطقی، نقادانه و خالق»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 انتقادی01-0
مانند  «یک فن»تنها « نقد»گیرند. از یک منظر بهره می« منطقی، نقادانه و خالق»خاص علمی اغلب از سه نوع تفکر اش

شود اما در این است. هرچند هر دو نوع نقد در جامعه دیده می« یک روش پژوهش»منتقدین سینما و از منظری دیگر 
از  روش پژوهشی کیفی و« مطالعات انتقادی»این رویکرد  است. در« عنوان یک روش پژوهشنقد به»کتاب، تأکید بر 

ای معیار ههای استدالل مبتنی بر ارزششیوه»و با « فلسفه و منطق»هستند که بر اساس « پژوهش فلسفی انتقادی»نوع 
ا(. تی، بیشود )پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگانجام 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 نشریهبا معرفی نقد به« فرهنگی

دامه نقد، ااقدام کرده است. با این رویکرد پژوهشی نسبت به« یهای علوم انساننامه انتقادی متون و برنامهپژوهش»
وان تخواهد بود. برای نقد آموزشی می« هانقد 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 آموزشی0-01جدول 

 نقادی و ارزشیابی بر اساس انواع ردیف
  ، دیالکتیک یا واسازی برای نقد اثر فمینیسمهای مطالعاتی مانند ژانرشناسی، نظریهتأکید 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»اجزای کلیدی در ساختار اثر مانند تأکید بر تناسب  ساختاری  9
 تأکید بر تناسب مبانی نظری مورداستفاده از منظر علمی، اخالقی، تاریخی و امثال آن  محتوایی 4
 تأکید بر تناسب هنجارها و معیارهای حاکم براثر  استنتاجی 5
 کار یا پیشنهادهای مناسبر معرفی راهتأکید بر ظرفیت اثر د ایتوسعه 6
 شدههای آموزشی کنترلشده 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 کمکتناسب ویژگیتأکید بر  ظاهری 3
-نشانه محتوا، تحلیل»های پژوهش چون مندی از انواع روشو بهره مورداشارهتأکید بر ترکیبی از محورهای  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»بر الگوهای خاص در فرایند « پژوهش
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س
توان با رویکردی ترکیبی از محورها بهره گرفت. انتخاب ی میو گاه از یک محور و با رویکردی عمیق استفاده کرد

 تناسب شرایط و اهداف پژوهشگر بستگی دارد. این رویکردها به

دگان برداری بیشتر خواننهای پیشین با هدف امکان قضاوت و بهرههای پژوهشمقاالت انتقادی اغلب با نقد یافته    
ا اغلب همنطقی دارد که در اغلب آن هایبرسازهویکردی تخصصی و منطبق شود. زبان نگارش این مقاالت رنوشته می
ا ههای شاخص، خألها و نواقص احتمالی آنبرای نقد معرفی و در ادامه به ویژگی« مقاله، کتاب یا پژوهشی»در ابتدا 

ر ررسی منتشبا رویکردی تبیینی پرداخته خواهد شد. چنین مقاالتی در ایران اغلب در مجالت مخصوص نقد و ب
 ها است )قربانیویژه نقدنامهشوند. همچنین در سطح جهانی مقاالت انتقادی بخش مهمی از انواع مجالت علمی و بهمی

درباره موضوع  پژوهشیهای ها و گزارشبامطالعه کتاب زمانهم(. برخی دانشجویان دوره دکتری 7931زاده، و حسن
کم های محتوانند این منابع را با شاخص و استداللرسند که میطحی میموردمطالعه خود در فرایندی تدریجی به س

تواند نگارش نوعی از مقاله بنام مقاله انتقادی باشد. بسیاری از مجالت  موردنقد قرار دهند. حاصل این نوع تالش می
ت نقد وع مقاالت در مجالالمللی، برای این نوع مقاالت ارزش بسیار باالیی برخوردار هستند. پذیرش این نمعتبر بین
 ها از شانس بیشتری برخوردار است. و همایش

 
 . فرایند اجرای نقد متون آموزشی01-2

کرد ها رویترین آنترین و کاربردیشود که یکی از رایجهای مختلفی مطرح میالگوهای اجرای نقد آموزشی به شکل
 . است 2-45جدول ه شرح ب« توصیف، تفسیر و ارزیابی»گام ( و شامل سه7981ویلیز )

 . فرایند اجرای نقد متون آموزشی2-01جدول 
 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
 تگی و ارزش کلی یا اجزای اثر همراه با ارائه دلیل و پیشنهادهای اصالحیتعیین میزان شایس ارزشیابی اثر 9

 
 . مرحله توصیف اثر01-2-0

ر تهای موجود در برنامه درسی، حقایق اساسی و مهم آن و همچنین زمینه وسیعتوصیف یعنی به تصویر کشیدن کیفیت
 9-45تاری و محتوایی به شرح جدول های ظاهری، ساخویژگی دهنده آموزش است. در این بخش کیفیتپوشش

 مطرح« ظاهری»های ظاهری و ساختاری در قالب همان عنوان گیرد. در برخی منابع ویژگیموردتوجه و تأکید قرار می
 شود. می
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 های مورد توصیف. انواع کیفیت7-01جدول 
 توضیح انواع ردیف

گیری از نمودار، جدول، آمار، مقایسه، ری، رعایت قواعد نگارشی، بهرهنگاآرایی، 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 نفهم بودن مطالب، مرتبط بودن سرفصلمحتوای اثر از ابعادی چون قابلتوصیف  محتوایی 9
 توجه به مفروضاتی چون سطح توانایی خواننده اثر و دیگر موارد مشابه

 
 . مرحله تحلیل و تفسیر اثر01-2-2

تلف علمی های مخانی بر اساس یک بافت تاریخی، نظریهتفسیر به معنای نسبت دادن معانی به موقعیت است. این مع
 شود. انجام می 4-45و غیره تدوین شوند. در این مرحله سه اقدام اساسی به شرح جدول 

 . اقدامات مرحله تحلیل و تفسیر اثر0-01جدول 
 توضیح اقدام ردیف

 مدرن یا دیگر مواردنه، استعالیی، پستگرایاشناسی 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 علمیکمیت، کیفیت و بی»، «ل و نقادی علمی مسئلهبررسی، تحلی»

، «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»، «خگویی به نیازهای علمی و کاربردی کشورپاس»

 و دیگر موارد مدنظر نقاد اشاره داشت. « عالیق یادگیرندگان
مزایا و  با معرفی تحلیل و تفسیر اثر موردنظر بر اساس معیارهای تعیین و معرفی شده در مرحله قبل همراه تحلیل و تفسیر با معیارها 

 صورت مستندمعایب اثر به

 
 . مرحله ارزشیابی و قضاوت درباره اثر01-2-7

در این مرحله نقاد به تعیین میزان شایستگی و ارزش کلی اثر یا اجزای آن و همچنین دالیل این شایستگی یا عدم 
 کند. شدن اثر ارائه می شایستگی پرداخته و درنهایت توصیه و پیشنهادهای اصالحی خود را برای بهتر

 
 ها ها و تحلیل یافتهآوری دادهگیری، جمع. مالحظات نمونه01-7

شتر گیری غیرتصادفی و بیهای نمونهگیرد، بیشتر از روشکه روش نقد اغلب با رویکرد کیفی صورت میازآنجایی
آوری اطالعات اغلب از د. جمعشونمونه 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 میطریق سیاهه یادداشت
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 . ساختار نگارش مقاله انتقادی درباره متون و کتب دانشگاهی01-0
بل نشر در نشریات علمی است باید و قا« 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. ساختارهای مقاله
 پرداخته است.  5-45در راهنمایی به معرفی چگونگی ساختار یک مقاله انتقادی به شرح جدول 

 . ساختار نگارش مقاله انتقادی1-01جدول   
 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. مدنظر آورده می همانند مقاالت علمی، مسئله نقادی اثر مقدمه و بیان مسئله 9
پژوهش »شود. اغلب روش معرفی روش پژوهش، جامعه و نمونه، ابزار و روش تحلیل اطالعات انجام می شناسیروش 4

 گیری موردی است. با نمونه« توصیف، تفسیر و ارزشیابی»گام با سه« فلسفی انتقادی
الف( توصیف: از دو بعد ظاهری، ساختاری و محتوایی اثر، نگارش مطالب دو گام توصیف و تفسیر شامل  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

 های الزم  اثر و ارائه توصیه ها شامل ارزشیابیبندی 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      
ر و رفتن الگوهای بیشتشده است. برای گارائه« پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت عتف»متعلق به 

 /http://criticalstudy.ihcs.ac.irهای منتشرشده بر روی وبگاه این نشریه به نشانی توان به مقالهتر میمتنوع

 مراجعه کرد.  
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 « مبانی بازاریابی ورزشی»نقدی بر کتاب  

 یار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران(حمید قاسمی )دانش
 چکیده

زاده، مرتضی عظیمسید». این کتاب توسط بود« برندا پیتز و دیوید استاتلر»اثر « مبانی بازاریابی ورزشی»هدف پژوهش حاضر، نقدی بر ترجمه کتاب 
شده است. برای نقد اثر از روش کاوشگری چاپ 7936در سال  ترجمه و در انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد« 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 »اب شامل ها، مزایا در نقد شکلی کتستفاده شد. بر اساس یافتهمتون و کتب علوم انسانی بود. برای تحلیل اطالعات نیز از تحلیل محتوای کیفی ا

توای تناسب مح»بود. بر اساس کاربرگ مورداشاره مزایای محتوایی شامل برخورداری کتاب از « نگاری، کیفیت چاپ و صحافی مناسبجلد، حروف
همخوانی کتاب با سطح علمی »، «رای درس مورداشارههای مصوب شورای تحول بکتاب 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

 زادهکتاب، بازاریابی ورزشی، برندا پیتز، دیوید استاتلر، سید مرتضی عظیم نقد،واژگان 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. ... ود، موردنقد و تحلیل سایر کارشناسان قرار میشنظر 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

استفاده شد.... در این مقاله مراحل پژوهش فلسفی انتقادی با مراحل نقادی آموزشی تلفیق و « پژوهش فلسفی انتقادی»وش برای بررسی موضوع از ر
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.
 لگوی مورداستفاده در نقد کتاب . ا0جدول 

 ارزیابی و تعیین کارایی-7 تفسیر-2 توصیف و تشریح-0
تحلیل و تفسیر کتاب بر اساس معیار  - معرفی کتاب -

 شدهمشخص
 تعیین نقاط قوت و ضعف کتاب -
 قضاوت درباره کتاب -

برگ نقد کتب درسی دانشگاهی شورای بررسی متون و کتب ورزشی بود که از طریق کار« مبانی بازاریابی»موردمطالعه در این مقاله ترجمه کتاب  
 ها موردبررسی قرار گرفت..... علوم انسانی دانشگاه

 هایافته .7
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 انجامفارسی است که نقد حاضر بر اساس ترجمه حاضر بهزبان انگلیسی به 

 . معرفی کتاب  7-0
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  7936مه، توسط محمد کشتی دار ویراستاری علمی و در سال آرا ترجحیدری 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

                                                           

1.  1. Berenda G. Pitss and David Kent Stotler 
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 . تحلیل و تفسیر کتاب7-2

تجوی شود که این امر امکان جسدر ادامه فهرست مطالب با جزئیات هر فصل ارائه می خوبی رعایت شده است.ساختار کتاب اصول اصلی مبنایی بهدر 
  کند....ها را فراهم میموضوعی در زیر هر عنوان از فصل

های مهم در نوشتن کتاب برای جذب مخاطب آن است که شده است. یکی از رویکردارائه« 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

 رسد زودتر از موعد به آنبه نظر می عات مهمی است کهالمللی ورزشی از موضوکمتر از فصل اول است. محتوای این فصل درباره بازاریابی بین
 شده است.....  فصل پانزدهم و پایانی کتاب یا عنوان ...پرداخته

 . ارزیابی و تعیین کارایی اثر7-7 
تار نسجام کلی، در ساخنظم و انسجام درونی کتاب دربرگیرنده دو بعد نظم و انسجام کلی اثر و نظم و انسجام درون فصلی است. ازنظر نظم و ا     

 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« مبانی بازاریابی ورزشی»شی است... درمجموع کتاب در فرایند آموز

 است.... 
 منابع

 ای بر شیوه طراحی و تألیف کتاب درسی دانشگاهی. تهران: سمت....(. مقدمه7937آرمند، محمد و ملکی، حسن ) .7
2. Mukundan, Jayakaran (2014). Evaluation of Malaysian primary English language textbooks. 

Advances in Language and Literary Studies, 5(5), 5-9.... 
 . نمونه نگارش مقاله انتقادی درباره کتاب درسی0-01شکل 

 
 . مقاله نقد برای انواع آثار ادبی و هنری01-1

توان از می «شعر، داستان، نمایشنامه، موسیقی، فیلم و دیگر موارد مشابه»ون برای نوشتن مقاله نقد برای انواع آثاری چ
 استفاده کرد.  6-45الگویی به شرح جدول 

 . الگوی نگارش مقاله انتقادی برای انواع آثار ادبی و هنری6-01جدول   
 توضیح محورها ردیف

 معرفی اجمالی اثر ادبی یا هنری الف( مقدمه 7
 ک پاراگراف کوتاه ب( خالصه اثر در ی

 ت پیشین در ارتباط با ایده مقالهج( 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  

ایت، پردازی، ساختار، نمادگرایی، روتصویر، موضوع، شخصیت»ده متن مانند های تحلیل بر اساس عناصر سازنتنظیم 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 
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 ری گی. مقاله موضع01-6
عات فلسفه، مذهب، علوم سیاسی و دیگر موضو»ای در گیری یا بیان دیدگاه خود در قبال مسئلهبرای نوشتن مقاله موضع

 (. 7985استفاده کرد )فتوحی،  1-45توان از الگویی به شرح جدول می« مشابه
 یا علوم سیاسی ای خاص در فلسفه، مذهبگیری در قبال مسئله. الگوی نگارش مقاله موضع7-01جدول   

 توضیح محورها ردیف
  یا موضوع مورد جدل به شکل کوتاه ای از مسئله یا بیان مسئلهالف( خالصه مقدمه 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
 یک نظر برای طرح عقیده شخصی   ه( ارائه

 طرف بحثها در دفاع ازیکستداللالف( ارائه ا بدنه  2
 های دو طرف موافق و مخالفیدگاهب( تحلیل د

 ها از منابع مناسب و مرتبط با موضوعقولج( ارائه اسناد و نقل
 گرفته ر خالل بحث و تحلیل شکلطور منطقی دمنظور تأکید بر موضع واحدی که بهبازگویی ایده شخصی به نتیجه 9
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 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 ها در روش ایی با مالحظات تحلیل یافتهآشن 
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 مقدمه
روش پژوهش بریکالژ یک روش پژوهش کیفی است. در این فصل به معرفی مفهوم و فرایند اجرای این روش پرداخته 

 خواهد شد.

 
 . مفهوم روش بریکالژ 06-0

های مرجعیت، سنت، خانواده، دوستان، رسانهاز انواع منابع مانند  حاصلدانش به و سازمانی  یها در زندگی شخصانسان
 های متفاوت، در زندگیها با خاستگاهانسان بر اساس انواع نظریه درواقع ها نیاز دارد.دیگر انسانشنیداری، دیداری و 

فرد اییبرتری کند )دان تواند ادعاییک از منابع دانش بشری نمیمدرنیست، هیچکند. از دیدگاه پستگیری میتصمیم
اشیاء با  که رفتار انسانکند مرسوم، اشاره میپژوهش های روش( در نقد 7334) 7(. گوبا و لینکلن7934و همکاری، 

هر رد. کبدون توجه به معنا و هدف انسان برای فعالیت، تحلیل توان تفاوت دارد. یعنی رفتار انسان را نمیفیزیکی 
 انتخابخطا هستند. دارای ساخته ذهن انسان و اما  است شرفدارانقالب برای طدیدگاه ک گر ینشان هرچندپارادایم 

فرد  هدف به توجه باید با موردمطالعه افرادمطالعه رفتار  درمجموع. گیردصورت می اقناع و فایدهاساس بر پارادایم هر 
 هایاختستوجه داشت.  ذهنیتد در پژوهش به بایگرایان، یعنی برخالف نظر اثبات. باشد موردنظرمعنای او از اقدام  و

 هامؤلفهبرخی شوند. البته ساخته می عمومیت فاقد و محلی اجتماعی و با رویکردی  و تجربی صورتبه نامشهود ذهنی

(. 7334)گوبا و لینکلن، خواهند بود  افراد بهوابسته  محتوا و فرم ازنظر حالدرعینمشترک  هافرهنگ و افراد میان
رش گست و همراه با مشاهده مشارکتی جستجویبر گرایانه های غیراثباتروش ( با تأکید بر2115و لینکلن ) 2دنزین

انتقادی، چند دیدگاهی، چند  ،عنوان یک رویکرد کیفیبریکالژ بهروش . اشاره داردعمل  در حوزۀ شناسیمعرفت
ر ددارد که از بقایای اشاره به هنرمندانی  به پژوهش است. ریشه فرانسوی این واژهنسبت ای و چند روشی نظریه

 اب که مهندس یک کار برخالف. درست گیرندهای دیگر برای ساخت یک اثر هنری جدید بهره میپروژهدسترس 
از  خالقانه طوربهیا پژوهشگر بریکالژ  9بریکلور کند امامی کار مشخص ابزار علمی و ثابت هایرویه از استفاده
با چند یک صحنه بریکلور مانند نقاشی  .گیردبهره می موضوع یک در های مبهمپدیده تحلیل ایبر متفاوت یهاروش

او د. ردانظری در کنار هم  های متفاوت پژوهشی وروش چینشبرای فعاالنه  یویکردربریکالژ پژوهشگر . است قلم
ا از منظر ر موردمطالعهموضوع وهشگر باید نیاز دارد. پژ انتخاب، طراحی ابتکاری، انعطاف و تکثرگراییبه توانایی در 

های مختلف رقیب و حتی متضاد کنکاش کند تا بر عمق و غنای تحلیل ها و چارچوبها، تحلیلها، دیدگاهنظریه
دیدۀ تری از پتر برای تحلیل و نقد، درک مناسبهای متنوعدیدگاهاستفاده از پژوهشی خود بیافزاید. در این مسیر 

                                                           
1. Guba & Lincoln  
2. Denzin  
3. Bricoleur 
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طق منتأکید دارند و  بر چند رویکردگراییبسیاری از پژوهشگران . کندرا حاصل میهای متعددی یتموردنظر و روا

باعث دانند. رویکرد بریکالژ را ضعیف میزیاد  های باز، کور و دارای محدودیترویکردی در فرضیهپژوهش تک
  . (7933شوری، )شهولی کوه شودمیای رشتهرنگ شدن مرزهای میانکم

ظ با حفهمراه ، روش تحلیل و تفسیر داده آوریجمع ، نظریه، روششناسیروشکاربرد انواع بریکالژ بر  پژوهش
ای نظری ههای متنوع و چارچوبوشرترکیب  اب الژبریکلوروش در این راستا د. تأکید داربررسی موضوع یکپارچگی 

ینکلن، ل )دنزین وپردازد می موردنظراز پدیده  ترهای پیچیدهکشف جنبه هبنگر با رویکردی پهنانگر و عمقمتعدد 
 . وجود دارد 7-46جدول شرح بهاز بریکالژ تعددی تعاریف م(. 7936؛ ذاکری، 2177

 . انواع تعریف بریکوالژ 0-06جدول 
 تعریف دهندهارائه ردیف

 غیرمستقیم ابزاری و دست کار با (7386) 7بری و ایروین 7
  دسترس موارد در با لقخ (7338) 2مورمن و ماینر 2
 ساختن خالقانه با موارد در دسترس و بدون توجه به ابزار مناسب (7388) 9تایر 9
 از منابع در دسترس تشخیصقابلساختن مورد  (7339) 4وایک 4
 ا امور(رای مواجهه بفرآیند ادراک مشترک برای خلق با استفاده از منابع دسترس )استفاده از منابع موجود ب (7339) 5وایک و رابرت 5
 صورت موقتیخلق با کمک موارد در دسترس و مهارت کار به (7338وایک ) 6
 صورت پیچیدهخلق با استفاده از مشترکات حداقلی و تبیین ساختارهای ساده به (7331)  آیزنبرگ 1

 

 . انواع پژوهش بریکالژ 06-2
با  2-46به شرح جدول  6«ی، نظری، روشی، سیاسی و رواییتفسیر»توان به انواع انواع روش پژوهش بریکالژ را می

 (. 2112 ،1؛ فینالی2172تقسیم کرد )روگرس، رویکردی انتقادی 
 . انواع پژوهش بریکوالژ 2-06جدول  

 توضیح انواع ردیف
قه اجتماعی، سیت، طباز ابعاد مختلفی چون تعامل گذشته شخصی، زندگی، جن موردبررسیقطبی پدیده چندتأکید بر خوانش  تفسیری 7

 (از مشاهدات عینی و با رویکردی بازتابی یا مبتنی بر ارزیابی مستمر رنژاد و قومیت )تفسیر فرات
 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
 مینه در انتخابز اقتضائات به )توجه سیال و گزینشی خالقانه، فرآیندی معنا با برای ساخت مختلف ابزار کید بر ترکیبتأ روشی 9

 تحلیل( و هاداده گردآوری هایروش

                                                           
1. Berry & Irvine 
2. Moorman & Miner 
3. Thyer 
4. Karl weick 

5. Rabert 
6. Interpretive, Theoretical, Methodological, Political  and Narrative bricoleur 
7. Finlay 
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 یک درون پژوهش های)معنایابی یافته قدرت و نقش دانش در ایجاد دانش و نزدیک قدرت تأکید بر آگاهی از ارتباط سیاسی 4
 سیاسی( و با الزامات هنجاری وبچارچ

 ها،لوژیایدئو )آگاهی از نقش عینی بودن واقعیت تسخیرغیرقابلو  موردمطالعهاز پدیده  پژوهش بازنماییتأکید بر نقش  روایی 5
 دانش( تولید در پردازیداستان گوناگون هاینحله و هاگفتمان

 
 . روش اجرای پژوهش بریکالژ 06-7

 . گیردصورت می 9-46به شرح جدول با مالحظاتی  الژ انتقادیبریکپژوهش رویکرد 
 . مالحظاتی در اجرای پژوهش بریکالژ انتقادی 7-06جدول 

 مالحظات ردیف
  سرکوبگر و محدودکننده اجتماعی با ساختارهای منطقی تک و گرایانهاثبات پژوهشی رویکردهای از گرفتن فاصله 7
 هستی  جهان پیچیدگی مؤید پژوهشی انواع رویکردهای پذیرش 2
وگرا و ای، فرانرشتهبین شناختیمعرفت عقالنیت و انتقادی هاینظریه بر مبتنی «بخشرهایی پژوهشی رویکردهای» سمت به حرکت 9

  پساساختارگرایانه

رسی و تحلیل ربدنبال تغییرپذیر تأکید دارد و بهتأکید بر ذات با روشی یا نظری به  الژبریکلو رویکرد پژوهش      
 در طراحی پژوهش .دنبال درک تجربة انسانی استبهنیست و ها مصنوعات ساخت انسان و نحوه انجام این فعالیت

 عنوانهب های مرتبط با آینده فراهم شود. بریکالژاندازها و دیدگاههای گوناگون از چشمباید بستری برای طرح پرسش
 حوزۀ دردنبال خواهد شد.  هامطالعات سازمان در چندمنطقی و ارادایمیای، چندپچندرشته چنددیدگاهی، پژوهش یک

-ظریهن باوجوداست. « کشیدن دیدگاه مرسوم چالش به» دیگر، هایحوزه و علم فعالیت در پردازی، دشوارتریننظریه

 شتربی مطالعات این زیرا است؛ پذیرفته کمتر صورت مرسوم هایدیدگاه چالش سازمان، حوزۀ در ارزشمند هایپردازی
خوانش  منطقی، تک و پارادایمی تک است. مطالعات گرفته صورت خاص پارادایم های یکستون و حصارها درون

 هر ای و سازمان اساسی یک پرسشاگر  .دهندمی ارائه را سازمان پیچیدۀ چندالیه و واقعیت از نگریسطحی و عمقکم
رویکرد  فقیتمو احتمال باشد، سازهاشگفتی و یوها، پویایی سیستمها، سنارقطعیتعدم با مواجهه سازتصمیم سیستم

 منطقیکت هاینظریه چنین بودن نقصبی و شمولجهان فرضپیش. بسیار پایین است« تک پارادایمی و منطقی تک»
 ادهاستف رویکردهایباید  بود. بنابراین خواهد مواجه جدی هایچالش با هاآن موفقیت و در ادامه احتمال قطبیتک و
 گیرد. بیشتری قرار  موردتوجه« گوناگون ابزارهایجعبه و هانظریه ها،روش ها،پارادایم» از

 نسبت تفاوتم متفاوت، امکان ایجاد بینشی شناسانهو معرفت شناسانههستی هایفرضپیش اتخاذ دلیلبه بریکالژ      
 در هایی برای تحلیلچالش متضاد، و متفاوت هایپارادایم از هاستفادبا  هرچندکند. را فراهم می موردمطالعه پدیدۀ به

ل یافتن نواحی انتقانکته مهم مشکلی ایجاد نخواهد کرد. انسانی علوم های اغلب حوزه شود اما درایجاد می قطعیعلوم 
نتقال این نواحی ا از یک روش به روش دیگر، از یک نظریه به نظریة دیگر و یا از یک پارادایم به پارادایم دیگر است.

 ای در یک حوزه هستند کههای همسان و یا حتی مسائل حاشیه، مفاهیم مشترک، عالمت سؤالهاکلیدواژه درواقع
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 تواند در تعمیقکنند. نتیجة این حرکت میدیگر را فراهم می« زیرحوزه»پژوهش به « زیرحوزه»امکان پل زدن از یک 

های علمی و لغوی برای ساختیا  7ثانویه مفاهیمبا تواند میمر . این ادنبال شودن تأیید یا چالش آبا مفاهیم حوزۀ قبلی 
توسط یک تجربه یک پدیده یا بیان  2در برابر مفاهیم اولیهانجام گیرد. مفاهیم ثانویه توصیف ابعاد مختلف و فهم علمی 

یک حوزه، روش، »امکان پل زدن از  (هاشکل تقاطع محلمفاهیم ثانویه ) 7-42. با توجه به شکل گیردفرد قرار می
 هشدانجام شمارانگشتهای کنند. در پژوهشرا فراهم می« حوزه، روش، نظریه و پارادایم دیگر»به « نظریه و پارادایم

 و« انتقادیتفسیری، برساختی و های پارادایم»( با پل زدن میان 7933شوری )با روش بریکالژ در ایران، شهولی کوه
ای تهدر یک مطالعة فرارش تطبیقی، قیاسی و های استقراییهای مختلف میان رویکردجاییهجاب ،«دگینظریه پیچی»

های پیش روی ورزش تربیتی ایران و پژوهی و مهندسی صنایع( با هدف شناخت آینده)مدیریت ورزشی، آینده
های طی شده در طرح کلی گام 7-46سازی دینامیکی آن را در غالب بریکالژ بررسی کرد. شکل و شبیه سازیمدل

 دهد.مسیر بریکالژ مذکور را نشان می

 
 (0799شوری، های طی شده در یک پژوهش بریکالژ )شهولی کوهطرح کلی گام. 0-06 شکل

دهد این روش برای آزمون و تحلیل یک هدف کلی از طریق های مرتبط با بریکالژ نشان میتعاریف و دیدگاه     
مطالعه در  در سطح انتزاعی از تحلیل، هنگام(. 7933شوری، )شهولی کوهی مختلف، مناسب است ها و ابزارهاروش
ما با ای نیست. اها کار ساده، فعالیت مقایسه، ارزیابی و شناسایی تضادها میان آن«حوزه، روش، نظریه و پارادایم»یک 

اگون را فهمید، کنار هم نشاند و یا حتی ترکیب کرد های گونهای متفاوت از دیدگاهتوان یافتهرویکرد فرادیدگاهی، می
ای )روشی برسازی مثلثرویکرد تواند با طور تقریبی می(. پژوهش در سطح فرادیدگاه به9،7388)چرویتز و هیکنز

                                                           
1. Second-order concept 
2. Van Maanen 

3. Cherwitz   & Hikins 
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بر فراتر از  7«فرا مثلث سازی»روش چنددیدگاهی از یک  .مقایسه شودهای مرسوم( اعتماد به مشاهدات در روش
. در شکل کندرا دنبال میهای مختلف ها و پارادایمجریان استفاده از نظریهتأکید دارد و  هاروشبرای  یاعتمادساز

 است. شدهاشارههای متفاوت و حتی متضاد و به شکل برآیندی با نگاه از یک زاویة باالتر به دیدگاه 46-2

 
 (0796)ذاکری،  ثانویه مفاهیم کمک به بریکالژ یک در هم، کنار پارادایم روش، نظریه، چینش از نمایی. 2-06شکل 

 فزودنا با زمانهمکند. پیدا می جدیدی شکل و تغییر مدام که برآیندی است ساخت بریکالژ یک نهایی محصول     
 روشو  هاانتخابانواع  درواقعپیدا خواهد کرد.  جدیدی شکل و تغییر هم «تفسیر و بازنمایی»، هاروش و ابزارها

 تفسیری هایدیدگاه و هاروش ،سؤاالتبنابراین . (2177لینکلن،  و نیست )دنزین مشخص ابتدا از مورداستفاده تفسیری
 هاینف و هارازاب باشد الزم اگر حتی و کندمی تغییر زمینه و پژوهشهای ظرفیتبرحسب  ،در پژوهش مورداستفاده

-هستی هایفرضاتخاذ پیشتا با  پارادایمی استیانسازی مپلحرکت با شوند. بریکالژ به دنبال می ایجاد جدیدی

شوری، لی کوه)شهو ایجاد کند موردمطالعهبینش متفاوتی نسبت به پدیدۀ ، بتواند شناسانة متفاوتشناسانه و معرفت
7933). 

 

 های علمی با روش بریکالژنمونه مقاالت و پژوهش. 06-0
 ی با روش بریکالژ معرفی شده است. چند نمونه از پژوهش و مقاالت علم 4-46در جدول   

 . چند نمونه پژوهش و مقاله با روش بریکالژ  0-06جدول 
 کالژینمونه پژوهش و مقاله بر ردیف

7 International entrepreneurial marketing strategies of MNCs: Bricolage as practiced by marketing 
managers 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S096959311730135X  

2 Constructing a bricolage of nursing research, education and practice 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0260691709000768  

9 Critical race theory–social constructivist bricolage: A health-promoting schools research methodology 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0017896916689108  

4 Bricolage research in history education as a scholarly mixed-methods design 
https://www.scienceopen.com/hosted-document?doi=10.18546/HERJ.16.1.05  

5 The creative industries: an entrepreneurial bricolage perspective 
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MD-03-2014-0169/full/html  

                                                           
1. Meta-triangulation 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S096959311730135X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0260691709000768
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0017896916689108
https://www.scienceopen.com/hosted-document?doi=10.18546/HERJ.16.1.05
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MD-03-2014-0169/full/html
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 پژوهیهدف کلی: آشنایی با روش مونوگرافی و سیره
  پژوهی آشنایی با مفهوم مونوگرافی و سیره 

 پژوهیاحی پژوهش در مونوگرافی و سیرهآشنایی با مالحظات طر 

 پژوهیگیری در مونوگرافی و سیرهآشنایی با مالحظات نمونه 

 پژوهیها در مونوگرافی و سیرهآشنایی با مالحظات تحلیل داده 
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 مقدمه 
 واحد یک یا( بیوگرافی) شخص یک از دقیق و ژرف توصیفی زندگی، نگاری بر مطالعه وقایعتکمونوگرافی یا 

جتماعی ها و الگوهای تاریخی و االعه زندگی شخصیتتر به مطپژوهی با رویکردی اختصاصیتأکید دارد. سیره اجتماعی
 شود. پرداخته می پژوهیسیرهنگاری و تکدر این فصل به معرفی روش پردازد. می
 

 نگاری یا مونوگرافیتک. 07-0
، توصیفی ژرف و دقیق از یک شخص )بیوگرافی( یا یک واحد اجتماعی 7ایرویکرد وقایع زندگی یا پژوهش زندگینامه

در  .دگیرهای مختلف آن را در بر میکه جنبه« خانواده، طایفه تیم، باشگاه یا یک واحد اجتماعی مشابه دیگر» مانند
 کارهگیرند. این طرح اغلب در شرایطی بجانبه موردبررسی قرار میطور همهنگاری، جوامع کوچک و محدود بهتک
دیگر، مونوگرافی یعنی تحلیل مردم شناسانه عبارتاشد.  بهرود که اطالعات کافی در زمینه آن مورد وجود نداشته بمی

صادی، های اقلیمی، اقتنگاری حوزه موردبررسی که به ویژگیهای انسانی مبتنی بر مطالعه مردمهای مختلف گروهجنبه
هی و ات شفاها و مراسم، اعتقادات و باورها، هنر، ادبیسیاسی، حکومتی، آیین معیشتی، اجتماعی، خانوادگی، مذهبی،

 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     

 هده، مطالعه وکار بردن فنون مصاحبه و پرسشنامه وقایع و امور اجتماعی را از نزدیک مشاهها و با بو معاشرت با آن
او  شود و از طریق روایت زندگیای بر مطالعه یک فرد متمرکز میکند. وقایع زندگی یا پژوهش زندگینامهتوصیف می

شود. سپس با ارتباط دادن این تر نمایان میگونه، رویدادهای زندگی فردی در چهارچوبی وسیعصورت حکایتبه
واند تمیای نامهگیرند. پژوهش زندگیشده مورد تفسیر قرار میات گردآوریهای عطف و اطالععنوان نقطهرویدادها، به

 شود.انجام  نیز  تاریخ شفاهیشکل به

 
 پژوهیمفهوم سیره. 07-2

ای برجسته هاست که بیشتر در زندگی شخصیتپژوهی )بیوگرافی( و سرگذشت نگاری )مونوگرافی(از تک یخاص نوع
 سبک نشناختاغلب برای « پژوهیسیره»و  رفتار سبک و نوع یعنی« سیره»کند. ه میدینی یا الگوهای تاریخی مطالع

 اسلوب نه بک،سفراتر از معرفی رفتار به پژوهی گیرد. سیرهقرار می مورداستفاده برجسته تاریخی هایشخصیت رفتار
و « لمیعفعالیت »، «فلسفه تفکر» «هنر»، «نوشتار»، «شعر»توان در موضوع سبک را می .پردازدمیهای رفتاری و شیوه

                                                           
1.  Biographical 
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س
 ،سینا بوعلی، بیرونی ابوریحان، ارسطو» های برجسته علمیهر یک از شخصیتامثال آن شناسایی کرد. برای نمونه 

ی و امثال طوس نصیرالدینخواجه کلینی، شیخ ،صدوق شیخ، هگل ،دکارت ،میل استوارت ،بیکن فرانسیس افالطون،
، ارسطویی منطق ازبرآمده  قیاسی و استداللی سبکبا . ممکن است دانشمند یا پزشکی هستند روش و سبکدارای « هاآن

 سبکو  ارسطویی منطق سینا بوعلی سبک. برای نمونه باشد استداللکسب علم و  دنبالیا به کندمسائل را دنبال 
 سبکش رنف یک. ندبود دوران ابغونهر دو در یک عصر از  اینکهضمن  بود، تجربی و حسی بیشتر بیرونی ابوریحان

 حسی شسبک یکی است، معقول سبکش یکی است، منقول سبکش یکی. است نقلی سبکش دیگری است، عقلی
 یکیو  کت،حر و جریان در اشیاءیا تأکید بر دیدن « دیالکتیکی» سبکش یکی است، استداللی سبکش یکی است،

که  توان نتیجه گرفتپس می. است عالم نظام در حرکتدادن یا دیدن امور بدون توجه یا دخالت «استاتیک» سبکش
 اسیشنسبکبر  «شناسیسیره»و  دارد ی وجودمختلف هایسبک نیز رفتارها. در دارد وجود سبک چندیندر هر حوزه 

 مخصوص روش یک و سیره یک و سبک هرکدامتوان به حاکمان دوران اشاره کرد که نخست می. رفتاری تأکید دارد
 خصوصم سبک یکطور جداگانه . به همین نحو پیامبران نیز واجد یک سبک مشترک کلی اما بهاندداشتهرا  خود به
 قریب کثریتا. البته باید توجه داشت که دارد خود به مخصوص سبک یکسالم ا برامپی. برای نمونه اندداشتهرا  خود به
 حل دررا  هایتروش» یا« کن بیان راات سیره و رفتاریسبک»که  دیبگویاغلب آنها  به اگر. ندارند سبک مردم اتفاقبه

و  دارد، هدف زندگی در خودش برای هرکسی. شودمشخصی دریافت نمی پاسخاغلب ، «معرفی کن زندگی مشکالت
 روش و سبک روندمی که راهی در که هستنداما افراد خاصی . ندارندخاصی  سبک اصالً  هدفشان برای افراداغلب 
أکید تافرادی خاص و برجسته از ابعاد مختلف  رفتاریسبکشناخت سیره یا  رب پژوهیسیرهدر  .(7981)مطهری،  دارند

 . شودمی
پژوهش  شناسیروش و روش کرد. استفاده توانپژوهش مختلفی می هایروش از سیره، در مجهول امر یک کشف برای

 کار، فعالیت، نوعی روش ولی است اهروش بحث در فلسفه و منطق مباحث شناسی،با یکدیگر تفاوت دارند. روش
 میان از .است منطق در فکر ها و معادلروش به مربوط ایسیره مباحث. باشدمی مجهول یک حل برای فنی یا مهارت
 .است نزدیک پژوهیسیره مباحث به( تفاوت اندک با) «بیوگرافی» یا «پژوهیسرگذشت» حوزه روشی، هایحوزه
 موضوع. دهم برای آن استفاده کر ترکیبی هایتوان از روشمی تناسببهکه  کیفی هستند نوع تحقیقات از پژوهیسیره
« رهارفتا»و « یا تمایالت هاگرایش»، «هابینییا جهان هانگرش» اصل سه بر که است زندگی سبک همان پژوهیسیره

دشوار  گردی نشود، تشخیص موارد ناختهش بینیجهان اگر و دهدمی معنا بینیجهان در رفتارها و هاگرایش. استوار است
 وان بهتمی را شناسیهستند. مردم نزدیک پژوهیسیره تاریخی و فلسفی نیز به نگاری،های پژوهش مردماست. روش

اغلب  و مدارک ،اسنادها از آوری دادهجمع به عنایت با تاریخی شناسیمردم. کرد تقسیم «معاصر» و «تاریخی» دسته دو
 هاآن میانبه ،قبیلهمنظور مطالعه یک برای نمونه پژوهشگر به معاصر شناسیمردم اما شوندمی تحلیل ریتفسی روش با
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 هاداده آن مطالعاتی، هایروش اساس بر و کندمی آوریجمع را هاییداده ،بیندراین و کندمی زندگی هاآن با رود،می
نگاری ردمبا این تفاوت که م برد بهره پژوهیسیره برای تاریخی ارینگمردم از توانمی توضیح این با. کندمی تحلیل را

 سعی و است تعمیمی هایگزاره دنبال به شناسیمردم همچنینمطالعه یک فرد است.  پژوهیسیرهمطالعه گروه است اما 
 به میمتعغیرقابلو اختصاصی  هایگزاره دنبالبه تنها پژوهیسیره در اما دهد تعمیم دیگر موارد به مورد یک کندمی

توان یرا مانفرادی با رویکرد  پژوهیسیرهدر  استفادهقابلتاریخی و  نگاریمردمهای ویژگی ازجمله است. دیگر موارد
 . (7937)کافی،  مرور کرد 7-41در جدول 

   پژوهیسیره در استفادهقابلنگاری های روش مردمترین ویژگی. مهم0-07جدول 
 هاویژگی ردیف

  رفتاری و گرایشی بینشی، الگوهای استخراج یا استنباط و زندگی سبک مطالعه 7
  اعتقادات و هابینش میزان پایبندی به ازجملهمردمی  نظام الگوی با ارتباطات و رفتار تعامالت، تطبیق 2
 رفتارها و هاگرایش بینی،جهان عمیق نظام یا فهم زندگی سبک زندگی از الگوی استنباط 9

 چگونه هاآن ذهنیت کنند؟می فکر معیارهایی چه اساس بر هاانسان که کندمی بررسی را موضوع این هاذهنیت    
 بر( سنی هجامع یا شیعی جامعه مانند)اجتماعی تعینات یا جغرافیایی هایموقعیت که شودمی گفته مثالعنوانبه است؟
 ینا. دشومی مطرح آن مانند و ذهن شناسیمردم ذهن، شناسیانرو مباحث در که گذارندمی ثیرأت هاانسان تفکر نحوه
 فرد یک ذهنیت گروه، یک ذهنیت روی کردن کار جایهب که معنا این به د؛شو مطرح پژوهیسیره در تواندمی نیز مورد

اده کرد. پژوهی استفدر سیره تطبیقی و موردی مطالعه نوعتوان از دو همچنین می .داشت ذهن پژوهیسیره و بررسی
 آن مقایسه به مورد، آن مطالعه بر عالوه تطبیقی مطالعات در اما دشومی مطالعه خاص مورد یک موردی مطالعات در
 تحقیق معصوم یک درباره که زمانی مانند باشد موردی تواندمی نیز پژوهیسیره. شدخواهد  پرداخته نیز مشابه موارد با

ت که شود. الزم به توجه اسمی مقایسه دیگر معصوم با معصوم یک زندگی که یزمان مانند باشد تطبیقی یا و شودمی
 ،بد افراد زندگیبنابراین . است جامعه مختلف افراد برای الگودهی آن هدف و است داشته مثبت جنبه سیره ،تاریخ در

 (. 7937)کافی،  دارد اساسی تفاوت غایت جهت از سیره بااست و  بررسیقابل نامهزندگی عنوان تحت
 کار صدشمقارسیدن به  و عمل در پیغمبر یا روش« پیغمبر سبک»توان روی می« پیغمبر سیره»برای نمونه در مطالعه 

ونه برای نم. کسب آن مقاصد مطالعه کرد روشیا  سبکو باید روی  استدر عمل مشخص  پیغمبر مقاصد. زیرا دکر
، «رهبری بکس» ،«ایشان سیاسی یهبرو ر مبلغارتباط نقش »، «تبلیغی سبک»، «پیغمبر تبلیغی روش»توان روی می

ال و امث« روش برخورد با دشمنان»، «یاران و اصحاب با معاشرت»، «همسرداری»، «ایشان قضاوت سبکو  قاضینقش »
 آن کار کرد. 
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 . طراحی پژوهش07-7

شاره کرد ا فرهنگ آن اساس بر دممر و بررسی فرهنگ توان به انتخاب یک نوعپژوهی میسیره ایتوسعه تحقیقات در
 یک هآن با تأکید بر ارائ مختلف موارد برشمردن و خاص فرد یک توان به بررسی سیرهمی کاربردی یا در تحقیقات

 (. 7937اشاره کرد )کافی،  راهکار و عملی اخالق
ن عات یا نشریات علمی در ایپژوهی را بتوان در نمونه مطالهای الگوی پژوهشی در رابطه با سیرهشاید بهترین نمونه

 طراحی و برتر الگوی )ع( تأکید خود را شناسایی بیتاهلپژوهی عرصه شناسایی کرد. برای نمونه دوفصلنامه سیره
 ازیستمدن و پیشرفت مسیر در ،روشمند هایپژوهش و ژرفکاوی با( ع) بیتاهل زندگی پرتو در متعالی زیست

 همه از و نانآ اخالقی و فرهنگی اجتماعی، سیاسی، سیره تبیین ،)ع( بیتاهل عرفیماین نشریه  رویکردکند. معرفی می
رتبط م مطالعاتی محورهایترین است. مهم آنان سنت و سیره به معطوف هایشبهه یا هاپرسش به گوییپاسخ ترمهم

 . تا(، بیبیتاهل پژوهیسیره)دوفصلنامه علمی  معرفی شده است 2-41به شرح جدول 
 )ع( بیتاهلپژوهی در نشریه علمی سیره پژوهیسیرهترین محورهای . مهم2-07ل جدو

 توضیح محورها ردیف
 ونگوناگ هایسده در نگاریسیره و نگارانسیره معصومان، از هریک سیره اصلی منابع بررسی چون موضوعاتی سیره پژوهیمنبع 7

  ایسیره مطالعات در هاآن جایگاه و اعتبارسنجی و
  ریختا سیر در معصومان سیره درباره خاورشناسان و سنت اهل شیعی، محققان جدی هایپژوهش انتقادی معرفی سیره پژوهیمأخذ 2

 هاآن انتقادی بررسی و اسالمی، تمدن و فرهنگ
 سیره پژوهی محتوا 9

 (تمدنی نقش)
 و( ع) بیتاهل اخالقی و هنگیفر عاطفی، خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی، سیره چون موضوعاتی

  هامسائل مطرح پیرامون آن
 آن شناخت در مؤثر و سیره گیریشکل هایزمینه عنوانبه معصومان از یک هر زمانه تاریخی فضاهای و هادوره سیره پژوهی بستر 4
 هانج در سیاسی و اخالقی تماعی،اج فرهنگی، فکری، هایجریان گیریشکل در معصومان تأثیر سیره و نقش هسیر پژوهی بازتاب 5

 سیره هایبازتاب و پیامدها و تشیع، و اسالم
 سیره از تشیع و اسالم جهان در فکری هایجریان و افراد گوناگون هایخوانش نگاری،سیره هایمکتب ازجمله سیره پژوهی رویکرد 6

  نویسیسیره هاینگرش در مستشرقان نقش و تحقیق هایروش معصومان،
 یا کارکردپژوهی 1

  سیره پژوهیآینده
)وضع  وزیانامر زندگی در( ع) بیتاهل سیره الگویی و مدیریتی معرفتی، علمی، تأکید بر نقش الگویی یا کارکرد

 موجود و وضع مطلوب(

 خانواده،» اساسی های موجود در پنج نهادیابی برای این نوع پژوهش توجه به چالشیکی از رویکردهای مسئله     
 منظر 5 نای از بزرگان را زندگی و توانند سیرهاست و پژوهشگران می« حکومت و اقتصاد تربیت، و تعلیم بهداشت،

 .دهند قرار موردپژوهش
 هایتوان از انواع روشمی موردبررسیتناسب مسئله رویکرد غالب مطالعات تاریخی دارد و به« پژوهیسیره»     

 اجبرای استخراستفاده کرد. « یل روایی، مطالعات فلسفی و مطالعات موردیتحلیل محتوا، تحل» ازجملهتحقیق 
 و تعیین اهداف اختصاصیدقیق در سیره باید معیارها و محورهای مشخصی را در رابطه با مسئله پژوهش  هایشاخص
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 هیدوزن و ترکیبی هایدانش و هاشاخصتوان از پژوهش مشخص کرد. در این مسیر و برای باالبردن دقت پژوه می
 فاده کرد. است آنها به
 

 گیری. مالحظات نمونه07-0
های منتخب اسنادی یا انسانی، بهتر است در صورت محدودیت منابع معتبر از روش در این روش با توجه به نمونه

 گیری غیرتصادفی هدفمند استفاده کرد. شمار و درصورت فراوانی منابع از روش نمونهکل
 

 ها آوری دادهع. مالحظات جم07-1
یادداشت، برگه کدگذاری و مصاحبه یا ترکیبی از آنها استفاده توان از ابزارهای برگهها میآوری داده از نمونهبرای جمع

 کرد.
 

 ها . مالحظات تحلیل داده07-6
ر کدگذاری و های کیفی با تأکید بهای تحلیل دادهتوان از انواع روشمی شدهیآورجمعهای با توجه به نوع داده

ای متفاوتی توان الگوهتغییرات موضوعی میهای تفسیری استفاده کرد. با توجه به اولویت روند سیر تاریخی یا روش
 قرار داد. مورداستفادهها را در ساماندهی داده

 

 پژوهیهای علمی با روش سیره. نمونه مقاالت و پژوهش07-7
 معرفی شده است.  پژوهیسیرهت علمی با روش چند نمونه از پژوهش و مقاال 9-41در جدول   

 پژوهی  سیرهچند نمونه پژوهش و مقاله با روش . 7-07جدول 
 پژوهینمونه پژوهش و مقاله سیره ردیف

 اسالمی علوم گسترش در بهایی شیخ نقش 7
https://sirepajouhi.isca.ac.ir/article_66537_9a7dafd15c95a77fb2124df65c61329e.pdf  

 (ع)علی امام سیره در سالم تغذیه 2
https://sirepajouhi.isca.ac.ir/article_63989_faa74fa9144b21cf32817c9fde35cede.pdf  

 نمونه و روش: پیامبر افعال سازیعصری 9
https://sirepajouhi.isca.ac.ir/article_63161_2ea2fc6cb46d43c2b5d3ccf162828a58.pdf  

4 Becoming-academic in the neoliberal academy: A collective biography 

 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09540253.2017.1332341 
5 Development of a monograph for human error likelihood assessment in marine operations 

 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925753516301424 

 

https://sirepajouhi.isca.ac.ir/article_66591_3a1dafd05c35a11fb2024df65c60923e.pdf
https://sirepajouhi.isca.ac.ir/article_69383_faa14fa3744b20cf92871c3fde95cede.pdf
https://sirepajouhi.isca.ac.ir/article_69067_2ea2fc6cb46d49c2b5d9ccf062828a58.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09540253.2017.1332341
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925753516301424
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 مند     روش پژوهش مرور نظام هدف کلی: آشنایی با
 اهداف یادگیری

 مند     آشنایی با مفهوم پژوهش مرور نظام 
 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 
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 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. 03-0
تر و بدون ساده «توصیفی مرور»تفاوت قائل شد. « مندمرور سیستماتیک یا نظام»با « توصیفیمرور »در ابتدا باید بین 

 مرور» شود. درخاص پرداخته می هدف و موضوع مطالعاتی با توجه به مندی خاصی است که در آن به بررسینظام
یک م و حجساختار واهند شد. و بررسی  خ انتخاب و با معیارهایی مشخص، مطالعات، 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 د. اغلب قسمتخواهند ش تعیین نویسندگان تشخیص
 تریشپطور که پرداخت.  اما همان مطالعه کلی پیام یا هامحدودیت بیان به توانمی گیریونتیجهبحث قسمت قالب در

اری، مند تأکید دارد )صفنظام و با روشی روشن سؤال متون در ارتباط با یک جامع بر مروری« مندنظام مرور»گفته شد، 
 .(7932، آقاحاجیسنایی نسب و پاکپور 

  

 مند. مفهوم روش پژوهش مرور نظام03-2
 و «مرتبط مطالعات همه نقادانه ارزشیابی و شناسایی، انتخاب» برای شفاف و مندنظام روش یک مند،در مرور نظام

 مند براینظام گیرد. مرورمی قرار مورداستفادهموجود  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

است )صفاری،  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 .(7932، آقاحاجیو پاکپور سنایی نسب 

 .(7932، آقاحاجی؛ صفاری، سنایی نسب و پاکپور 7(2119اشاره کرد )خان، کانز، کلیجن و آنتز، 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1.  Khan, Kunz, Kleijnen and Antes 
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س
 مند  های روش مرور نظامترین ویژگی. مهم0-03جدول 

 هاویژگی ردیف
 های مختلف  های کمنی و کیفنی زیاد در حوزهب برای مواجهه با دادهمناس 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  سؤال مبتنی بر 4
  در حوزه خاص  شدهانجامخطا با شناخت و تحلیل تمامی مطالعات گیری کمگامی مهم برای تصمیم 5
 موضوع یک در مورد ایجاد آگاهی و برطرف کردن هرگونه ابهام 6
  موضوعات یا ابعادی از موضوع  ضعف یا کفایت شواهد برای برخی نمودن مشخص 1
 اطالعات سازی هنگامبه شواهد و نمودن خالصه 8
 مختلف مطالعات از حاصل هاییافته ترکیب وسیلهبه جدید هایدیدگاه ایجاد 3

 دهشاطالعات نشان داد. مقاالت مروری نوشتهبررسی 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 خواندهخص استقبال میای از نگارش مقاله مروری توسط افراد شاسردبیران حرفه

گیرند. در مقاله مروری، آخرین اطالعات علمی یک موضوع خاص موردنقد شوند و مورد ارجاع بیشتری هم قرار میمی
عه لمند یک مطاشود. 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 2119اران )مرجع پژوهش معرفی شوند. برای نمونه خان و همک
 کنند. تقسیم می« هاتفسیر یافته»و « کردن شواهدخالصه»، «ارزیابی کیفیت مطالعات»، «مطالعات مرتبط

 

 مند. فرایند اجرای پژوهش مرور نظام03-7
 ازجملهظام از سوی پژوهشگران مختلف توان از معرفی فرایند اجرای پژوهش مرور نرویکردهای 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.

 

 

 

 

                                                           
1. Cochrane  
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 مند. مراحل اجرای مرور نظام2-03جدول 
 توضیح مراحل ردیف

  اهداف و سؤاالت مروریین مواجهه با مسئله، بیان مسئله، تدو 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 و  شدهتعریف معیارهای اساس بر مطالعه هر ارزیابی آوری دادهجمع 9
    ل از نگاه کلی به اطالعات حاصتفسیر اطالعات و تحلیل  اطالعاتتحلیل  4
 و ارائه پیشنهادها   اطالعاتبندی از تحلیل جمع گیریونتیجهبحث 5

 
 . طراحی پژوهش03-0

مشخص شود. « روشن، بدون ابهام و دارای ساختار»مسائل موردنظر برای مطالعه مروری باید در قالب سؤاالتی 
بر تخصص و تسلط کافی در زمینه موردبررسی، بر روش پژوهش  پژوهشگران برای اجرای این نوع پژوهش باید عالوه

برای اینکه پژوهشگر بتواند سؤال مروری یا موضوع مناسبی را انتخاب باید فردی  مند هم مسلط باشند. مرور نظام
ای همرور مطالعات درباره نظرها یا پیمایش»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
انه را جداگ« های ارتباطیخواندن، نگاه کردن و کار با فناوری دادن، زبان بدن،، نوشتن، گوشگفتن سخن»های مهارت
ای هچگونگی وضعیت مهارت»تواند قرار داد. بدیهی است که سؤال مروری برآمده از این اهداف، می موردتوجهیا کلی 

 وجبماند تومیگیرانه، سخت و محدود خیلی باشد. سؤال« در این حوزه مشخص شدهانجامارتباطی بر اساس مطالعات 
 به هاهیافت پذیریتعمیماین محدودیت در عمل قدرت  مرتبط باشد. پوشش مطالعاتشناسایی و ایجاد محدودیت در 

 حتی است ممکن باشد نامحدود و وسیع خیلی الؤس اگر دیگر سوی ازخواهد داد.  اهشرا ک ممکن یهاجمعیت سایر
های مرتبط با در حوزه پژوهش خوب پژوهشی سؤال یک. شود دشوار واحد جمعیت یک برای کاربردی گیرینتیجه

جمعیت، مداخله، مقایسه »های شده از سرواژهو تشکیل «PICO»  و با عنوان 9-48ویژگی به شرح جدول  4سالمت با 
 شود. معرفی می« و پیامد

 های یک سؤال مروری خوب در حوزه سالمت . ویژگی7-03جدول 
 توضیح ویژگی ردیف

 موردمطالعه هایگروه پوشش جمعیت 7
 جمعیت برای موردنظر مواجهه یا آزمون معرفی درمان، مداخله 2
 کنترل یا جایگزین معرفی مداخله مقایسه 9
 مداخالت پوشش نتایج پیامد 4
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س
 وجبم 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 مدت به 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

  .(7932، آقاحاجیکرد )صفاری، سنایی نسب و پاکپور  مطالعات تعریف خروج یا ورود برای دقیقی معیارهای
 

 گیری. مالحظات نمونه03-1
حجم و دوره مشاهده و محل دسترسی به »ها ر اساس آنباید ب ، اهداف و سؤاالت پژوهشپس از انتخاب موضوع

 هاینهنمو بهدسترسی  برای «معتبر هایداده پایگاه» چون یبر موارد نمونه بهرا مشخص کرد. محل دسترسی « نمونه
ها این معیار. است« مطالعاتفراوانی » و «نوع مطالعات»، «موضوع»بر اساس انتخاب نمونه معیار اشاره دارد.  موردمطالعه

(. در ادامه 2119 به دست خواهد آمد )خان و همکاران، مورداشارهبا انجام جستجوهای اولیه و شناسایی در رابطه ابعاد 
 قرار داد.  موردتوجهمنظور اطمینان از کیفیت مطالعات منتخب را به 4-48به شرح جدول باید مالحظاتی 

  اطالعاتکارهایی برای اطمینان از صحیح و کامل بودن . راه0-03جدول 
 کارهاراه ردیف

 لزوم تسلط کامل به موضوع پژوهش  7
 اری باتجربه در زمینه پژوهشکمک گرفتن از کارشناسان کتابد 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
 های دیگر ها به زبانها و کتابنامهشده در پایانجستجوی منابع و مراجع ارائه 5
 ها و کتب فارسی با توجه به موضوع تخصصینامهع از طریق مجالت و پایانجستجوی مناب 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 شناختهپایگاه دادهدرباره منابع اطالعاتی یا      
ارائه  هایی درتوان همپوشانیهای معتبر، میها در زمینه تخصصی موردبررسی آغاز شود. در بسیاری از پایگاه دادهداده

زبان فارسی به کاملی همتایان خود نیستند اما های های تخصصی، پایگاه دادهمقاالت 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، با ایجادشده سؤاالت مروریو بر اساس چندگانه 
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مطالعه  طور مستقل، بهنظرارزیاب صاحبه، هر منبع باید حداقل توسط دو شدارزیابی کیفیت مطالعات انجام برای     
اثر حذف شود تا در قضاوت ارزیاب ترجیحاً باید برای ارزیابی، نام صاحبو در صورت رد شدن، دلیل آن ارائه شود. 

ین خت. میزان توافق ب، نفر سومی به ارزیابی کار خواهد پرداارزیابنظر 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 جمع03-6
آوری اطالعات از آنها اقدام ، 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 

 اتیاطالعلگویی را طراحی کرد تا مشخص شود که چه نوع باید فرم یا امنتخب از مطالعات اطالعات آوری مرحله جمع
 «شناسایی بودن نام مؤلف، مؤسسه و مجلهقابل»ها از مقاالت بدون باید از درون مقاالت استخراج شود. استخراج داده

 توان با مؤلف برای دریافت اطالعات بیشتر تماس برقرار کرد.  خواهد بود. اما در شرایطی که نیاز باشد، می
 

 اطالعات. مالحظات تحلیل 03-7
 که است هایییافته از عادالنه و متوازن خالصه یک سوگیرانه و ارائه غیر ایشیوه به هایافته این مرحله شامل تلفیق

 را ام «آگاهی عدم و آگاهی» نحوی باشد که میزاناین اقدام باید به. دهندمی قرار موردتوجه را کاستی یا هرگونه نقص
تواند این مرحله می .(7932، آقاحاجی)صفاری، سنایی نسب و پاکپور  دهد نشان خاص حیطه موضوعی یک به نسبت

های ده از روشو استفا« فراتحلیل»یا « بندی خصوصیات مطالعه، کیفیت و اثراتجدول»با استفاده از « هاترکیب داده»با 
(. در مرحله تحلیل و 2119باشد )خان و همکاران، ها آماری برای بررسی تفاوت بین مطالعات و ترکیب اثرات آن

 تک مطالعات و تأثیر برآیند کل مطالعات را  نشان داد.بینی از اثر تکها بهتر است با نمودارهای پیشتفسیر یافته
های مهم است. به همین دلیل باید  میزان ها برای هرگونه تحلیل یکی از شرطبرخورداری از همگونی بین داده

یری گتر باشند، نتیجهونی بین مطالعات را مشخص کرد؛ زیرا هرچقدر مطالعات موردبررسی با یکدیگر همگونناهمگ
توان با . ناهمگونی را می7تر خواهد بود )هاردن، گارسیا، الیور، ریس، شفرد، جینی و اکلی(تر و واقعینهایی دقیق

 آزمون این. است اسمی هایداده برای توزیع تطابق آزمون یک ایدوجمله آزمونبررسی کرد. « ایآزمون دوجمله»
 مشخص الاحتم یک با و ایدوجمله توزیع با دوحالتی متغیر چند یا یک توزیع و بررسی مقدار دو متغیر دارای هر برای
ودی متوان با نمودار قیفی تورش انتشار را نشان داد. برای نمونه در شرایطی که محور عهمچنین می .است استفادهقابل

تک مطالعات باشد، در حالت صحیح و بدون تورش انتشار، شکل یک های شانس تکحجم نمونه و محور افقی نسبت

                                                           
1.  Harden, Garcia, Oliver, Rees, Shepherd, Ginny and Oakley 
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س
کند. تورش انتشار به معنای آن است که مطالعات با نتایج چشمگیرتر بیشتر چاپ قیف معکوس و قرینه را ایجاد می

 وند. ششوند، باعث ایجاد نتایج کاذب با مداخله مثبت میمند گونه مطالعات وارد مرور نظامشوند. اگر فقط اینمی
به  در تعیین میزان اعتماد« اکتشاف برای ناهمگنی»احتمال خطر سوگیری در نتایج باید شناسایی شود. از روش     

 باید برای الشده در مطالعات باکیفیت باتوان 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« عها، بحث و فهرست منابشناسی، یافتهمقدمه، روش

که هر پژوهشگر نحویتفصیل توضیح داده شود. بههای آماری مقاله در چارچوب معیارهای کوکران آورده و بهقدم
 ای مقاالتهها نیز نتایج تحلیل یافتهدیگر 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 میه خواهد شد. بهموردپژوهش، مقایسه کرده و نتیجه مهمی بر اساس آن ارائ
گیری کند و در صورت تر تصمیمکند تا در ارزیابی موارد موافق و مخالف، راحتمروری خوب، به خواننده کمک می

 و عزیزی، بافشده، مراجعه نماید )ملبوسنیاز 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. 
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 های خاص هدف کلی: آشنایی با مالحظات پژوهشی در رشته
 اهداف یادگیری

  آشنایی با مالحظات پژوهشی رشته ادبیات فارسی 
 آشنایی با مالحظات پژوهشی رشته ریاضی 

 ندسیآشنایی با مالحظات پژوهشی مه 
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 مقدمه
عنوان اختالف بههای دانشگاهی مالحظات خاصی وجود دارد که ممکن است برخی کارشناسان از آن در 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 خاصدر این فصل عالوه بر مبانی پژوهشی پیش ها نیز به کار برد.مالحظات 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»اده از با استف« 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 جزو دانشاز یک منظر ادبیات       
ا در ر« شناسی و علوم سیاسیشناسی، تاریخ، جامعهشناسی، روانفلسفه، زبان»ها ازجمله مفاهیم نظری سایر دانش

ژه از ویخود علم ادبیات برآمده و بهتنها نظریه ادبی است که از « 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. دانشپیچیده است و امور پیچیده را نمیآن وجود دارد و با تمام مصادیقش امری 

نما، سی»و  هنرهایی مانند « شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد، علوم ارتباطاتشناسی، روانعلوم اجتماعی، جامعه»مانند 
وظهور سیاری از ژانرهای ادبی ناند. از سوی دیگر ببا 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« پذیرحدی تعمیمتا »، «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 می)عالمان علم ادبیات( آن را به باشد، بخشی از آحاد جامعه علمی

                                                           

 . پذیرفتن فهمی مشترک در اذهان مختلف بدون گفتگوی مستقیم 7
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س
رای بتواند دلیلی ب زمانهمشده باشد و شود که خود با دلیل و برهان مطرحعلم ادبیات، به دیدگاهی علمی گفته می

 تأیید نظرات دیگران باشد. 
در ارتباط هستیم. در علم ادبیات هم « فهم متن، آموزش و ارزشیابی» گانههای 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 شعلم سبکشناخت اسرار موجود در متون ادبی با « 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« جعل یا ایجاد»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
 و ارزیابی عوامل تولیدکننده متن فهم  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 انتقادیگرایی و عقلاثبات»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 « ویلأتاریخی، توصیفی، تفسیر، تحلیل و ت»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 قابلهند. در پژوهشدخود را سامان می
 هستند. 2-43جدول 

 . تحلیل، تأویل و تفسیر در ادبیات 2-09جدول    
 توضیح موارد ردیف

 وایی آن تأکید بر تأمل و دقت کافی برای اشراف بر ابعاد نهان متن ازجمله روابط صوری و محت 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« تپژوهشگر ادبیا»معنا که 
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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 اند. به همین دلیل گفته میکه 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

« بیکن نسیسفرا»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 را چنانتوان 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»ید با شود ولی بابه 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 جنبهمسئله بزرگ می یک کشف بزرگ سبب حل شدن یک
 «پرسشی که باید پاسخ داده شود»، «ای که باید حل شودمسئله»اغلب با  (. در رشته ریاضی یک پژوهش7351، 7)پولیا

دار م یا نظامی، منظشود. در این مسیر پژوهشگر به یک جریان تفکر منطقشروع 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 ریاضی7-09جدول 

 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 4-43ه شرح جدول اغلب طرح مسئله به دو شکل ب     

 

                                                           

1. Polya  
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س
 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 سئله و آنچه انجامبعد از حل یک مسئله، بازگشت به عقب برای درک درست از م 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 شود بلکه باید به آن به هدف دیده

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 

 له های طرح مسئ. انواع فرصت1-09جدول    
 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 فتد که هدف، حل مسئله دادهتواند زمانی اتفاق بیاطرح 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 ز طزمانی که فرد ممکن است برای خلق مسائل مرتبط، به بررسی شرایط مسئله اصلی بپردازد. این نوع ا 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 مسئله امکانها کدام است؟ شرط چیست؟ آیا تحقق یافتن شرط 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 ها و مجهول را پیدا کنید. ممکن است مجبور شوید که در صورت یافت نشدن ارتباط مستقیمی میان دادههارتباط میان داده

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 مسئلهدهصورت دیگر دیدیده بودید؟ آیا همین مسئله را به ترپیشرا 

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 میتر حلای 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 نید.ها رجوع کصورتی 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 اینحل کنید؟ تنها یک جزء از شرط را نگه از مسئله را
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 دادهمجهول سودمند باشد؟ آیا میکند که بتواند برای به دست آوردن خطور می
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رط ش کار بردید؟ آیا همهها را بهتر باشند؟ آیا همه دادههای تازه به یکدیگر نزدیکدو را چنان تغییر که مجهول تازه و داده
 ؟کار بردیدکار بردید؟  آیا همه مفاهیم اصلی مندرج در مسئله را بهرا به

اجرای  7
 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 میمده است. آیا میآدستبه 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

 

 مهندسی هایرشته. مالحظات پژوهشی در 09-7

 جای پژوهش بنیادی به پژوهش کاربردیبه دنبال کشف روابط علت و معلولی هستند وپژوهشگران این حوزه اغلب به
متوجه حل مشکالت جامعه و بشریت هستند. در علوم  مستقیماًکاربردی دارای جنبه عملی و  هایپژوهشتوجه دارند. 

 ، بر مشاهده، تجربه و آزمایشروشاین  .است ترمتفاوتمهندسی روش پژوهش نسبت به علوم انسانی و نظری، کمی 

در هر زمان  کهنحویبه ؛است یتشفاف و مزیت عمده این روش عینیت .متکی استافزاری درن نرمی مهاو دیگر شیوه
قابل تکرار و مشاهده پذیربودن ، دیگرعبارتبه. تواند انجام و مورد آزمایش قرار گیردو هر مکان و توسط هرکس می

 مورد تأکید پژوهشگران حوزه مهندسی است. 

اشته باشد. دحل مسائل پیچیده برای سازی مسائل پیچیده دارد، بایستی قابلیت ساده لسعی در حپژوهش  کهازآنجایی
 باید بتواند جواب مسئله را باپژوهشگر کافی نیست و کند اما تر میانداز حل آن را روشنشرح مسئله، چشم هرچند

رای کسب اطالعات ترین مسیر را بسبمنا لذا روش پژوهش بایستی. کندبینی پیش درستیبهباالیی بسیار سطح اطمینان 
رسیدن سریع به  منظوربههایی است که حلشامل ابزارها و راه این روشمناسب و شناخت عوامل مرتبط فراهم سازد. 

ا ی بیمستلزم آشناپژوهش روش  کالمیکها یا در حلاست. انتخاب این ابزارها و راه موردنیازجواب درست مسئله 
، پژوهش در علوم مهندسی بندیجمع.  در یک ها استاخت نقاط ضعف و قوّت هر یک از آنهای مختلف و شنروش

-روش «نهتوسعه فناورا»یا « فرآیندهای مهندسی»های جدید جهت بهبود ناشناخته و دستیابی به یافته مسائلبرای حل 

 باشد.های موجود می
 
 
 

        



 

 

بخش چهارم  

و اخالقی پژوهش  مالحظات حقوقی 
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 هدف کلی: آشنایی با مالحظات حقوقی پژوهش 

 اهداف یادگیری
  آشنایی با مفهوم حقوق پژوهش 
  آشنایی با انواع مصادیق سرقت علمی 

 ن حق مؤلفآشنایی با قوانی 
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 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

 نتیجه برساند. در فرآیند پژوهش شناخت مالحظات حقوقی پژوهش بسیار مهم است.  کند و آن را به
 

 مفهوم حقوق پژوهش .  11-0
شود و واجد ضمانت دهی شده که بر اعضای جامعه تحمیل میمجموعه قواعد سازمان»عبارت است از « حقوق»     

روابط میان »دهنده رند. نظم حقوقی، سامانگیاین قواعد بر بستر یک نظم اجتماعی شکل می«. 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 ل حاکمیت قانون اقتضا میاص     
 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 ز آندر حوزه پژوهش قوانین مشخصی وجود دارد که اطالع ا     
های مادی و اعتباری جدی به پژوهشگر شود. در برخی موارد ناآگاهی تواند باعث خسارتاز قوانین پژوهشی می

های ادبی شده است. بر این اساس هر پژوهشگر برای باعث اتهام بسیاری از پژوهشگران به مواردی چون سرقت
در حوزه پژوهش به شرح جدول « المللیرسمی، سازمانی و بین»و مناسب خود به آگاهی از انواع قوانین فعالیت مؤثر 

 نیاز دارد. 51-7
 . انواع قوانین پژوهشی 0-11جدول  

 توضیح انواع قوانین ردیف
ت شورای عالی قانون اساسی، مصوبات مجلس شورای اسالمی، مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی، مصوبا 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 ازجملت فکری است. مالکیت فکری به آفرینشمباحث حقوقی پژوهش بیشتر مربوط به مالکی     
و « هنری-مالکیت ادبی»ها اشاره دارد، که به دو مقولة های صنعتی، اختراعات و مانند اینمقاله، ترانه، موسیقی، طرح

مؤلف  وشود. حقوق مالکیت فکری، مانند سایر حقوق مالکیتی دیگر، به پدیدآورنده تقسیم 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 
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س
 . انواع مصادیق سرقت علمی11-2

 خواهد بود.  2-51ها به شرح جدول ترین آندارای مصادیق متعددی است که برخی از مهمسرقت علمی 
 

 . انواع مصادیق سرقت علمی 2-11جدول 
 توضیح انواع ردیف

 های دیگران بدون استناددهیاستفاده از آثار و ایده استناد ندادن 7
 قول کوتاه ناقص حد و نقلازکننده، بیششامل استنادهای ناقص، گمراه استناد نامتناسب 2
 ترجمه اثر خود به زبان دیگر بدون استناددهی و ترجمه اثر دیگری بدون استناددهی ترجمه 9

دۀ نویسن»های دیگران بدون استناددهی و شامل مواردی چون آشکارترین نوع سرقت علمی استفاده از آثار و ایده    
 است.  9-51به شرح جدول  7«تنبل کاری و خود سرقتیپنهان، رونویسی، مقالة معجون، استتار جزئی، 

 . انواع سرقت علمی از نوع استناد ندادن 7-11جدول 
 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 ز چند مطلب و تلفیق دادهبرداری اکپی 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
 ق ایده و اثر جای تالش برای خلهای 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«ازحد و جنایت کاملقول ناقص، استناد بیشکننده، نقلگمراه

 . انواع سرقت علمی در شرایط استناد دادن 0-11جدول 
 توضیح انواع ردیف

 اشاره به نام نویسنده اثر اما کوتاهی در ذکر سایر مشخصات کتابشناختی برای یافتن منبع  استناد ناقص 7
 عات دقیق برای یافتن منبع  استناد کور یا نبود اطال 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 چند مورد اما آگاهانه برخی ایدهرعایت اصول استناد در  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. 

 

 
                                                           
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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 های استفاده از کار دیگران در پژوهشوش. انواع ر1-11جدول  
 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   یمقول مستقنقل 9

 توجه داشت.  6-51برای استفاده از کار دیگران در یک پژوهش باید به قواعد نگارشی به شرح جدول      
 . قواعد نگارشی در استفاده از کار دیگران در پژوهش 6-11جدول    

 قواعد نگارشی ردیف
 شود.استفاده می " "در انگلیسی از کوتیشن مارک به شکل  و» « 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
 دنبرای نمایش عیناً از منبع دیگر بو 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

را افزایش  ار پژوهشیفقدان توجه الزم به اصول استناد دادن برای استفاده از متون دیگران، احتمال ارتکاب سوء رفت     
« 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، ایدۀ دیگران و کدام قسمت حرفوجود دارد. باید به
اشاره دارد. در  «قول غیرمستقیم یا نقل معنایینقل»بر « نقل به مضمون ، پارافریزینگ یابازنویسی»خود فرد است. به 
ه لفظ و استفادۀ لفظ ب« اصول بازنویسی»به شرایط عدم رعایت « بازنویسی نادرست و فریبکارانه»این شکل مفهوم 

 بسته به بافت« افریزینگ یا بازنویسیپار»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 مؤلف11-7
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 می، مؤلف، مصنّف، شاعر و امثال آن( میپدیدآورنده )نویسنده
خته شنا»به این مقوله پرداخته است. حق معنوی کتاب به اموری چون « حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان

-51حق مؤلف به دنبال مواردی به شرح جدول  پردازد. قوانینمی« شدن اثر به نام خود پدیدآورنده و امکان تغییر آن
 (.7931هستند )قاسمی و فنازاد،  1

 

 

 

                                                           
1.  Intention 
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س
 . امور مورد تأکید در قوانین حق مؤلف7-11جدول 

 موارد ردیف
 حق پدیدآورندگانحفظ منافع قانونی و به 7
 های استثمار و سوءاستفادهمصونیت پدیدآورندگان از آسیب 2
 رابطه فرد با اثرشمحافظت 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 یادداشت خود، 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
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 واست و استناد به آن نقل از اثرهایی که انتشاریافته»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 

 قول از آثار دیگران. شرایط الزم برای نقل3-11جدول 
 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

                                                           

 ای نوشتن. مطلبی را در تمجید کتاب یا نوشته7
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وجود دارد؛ در غیر این صورت استفاده  3-51برای استفاده منصفانه از آثار دیگران به شرح جدول  چهار معیار مهم     
 رایت است.نوعی نقض کپی

 . معیارهای استفاده منصفانه از آثار دیگران9-11جدول 
 شرایط ردیف

 برای مقاصد آموزشی و غیرانتفاعی 7
 توجه به ماهیت و طبیعت اثر 2
 اهمیت ماهوی بخش مورداستفاده از کل اثرتوجه 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 سیم میتق« 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. اسمثابه 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، 
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 مؤلف01-11جدول 

 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   ان خسارتجبر 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 00-11جدول 
 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  3ه ماد 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
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 «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 ت. در این شرایط شخص مؤلف میمانده اسباقی
 (.7931محاکم طرح دعوی کند و جبران خسارت را خواستار شود )نعمتی، 

 . برخی قوانین ایران برای جبران خسارت مؤلف در قانون ایران02-11جدول 
 قانون ردیف

 مؤلفان و مصنفان و هنرمندانقانون 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 سامانه11-0

ین اقدامات را هم آسان کرده است. های فناورانه عالوه بر افزایش زمینه سرقت علمی، شرایط تشخیص اپیشرفت
اند. نحوۀ تهیافهای باالیی دستهای اخیر در زبان فارسی به قابلیتدر زبان انگلیسی و در سال« یابافزارهای مشابهنرم»

ند نهستند 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 « یدهسرقت ا»و حتی « هاترجمه»، «هایا بازنویسی غیرمستقیمهای قولنقل»های پیشرفته تالش شده تا موارد شکل
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 سامانه07-11جدول 
 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
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 ی نبودن عنوان(. سامانه پیشینه پژوهش )تکرار11-0-0
 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 ذیدریافت کنند تا پروپوزال آن ، گزارشی را از سامانه پیشینه پژوهش«پروپوزال

بر روی آن از  شدهمشخصدانشگاهی برسد. دانشجویان با ارائه رسمی درخواست بر روی سامانه و پرداخت هزینه 
ام این گبهطریق 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 تصویب00-11جدول 
 مراحل ردیف

  / https://irandoc.ac.irمراجعه به آدرس سایت ایرانداک به نشانی: 7
 بر روی قسمت درخواست پیشینه پژوهشکلیک  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

 
 . صفحه اصلی ایرانداک 0-11شکل 

 باز شود.  2-51شکل ای بهسپس روی قسمت پیشینه پژوهش کلیک کرده تا صفحه     

https://irandoc.ac.ir/
https://irandoc.ac.ir/
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 به صفحه پیشینه پژوهش . ورود 2-11شکل 

نویسی  برای پر کردن مشخصات و نام 9-51ای به شکل کلیک کرده تا صفحه« کاربر تازه هستم»سپس روی قسمت      
 باز شود.

 
 نویسی.  ورود به صفحه نام7-11شکل 

 شود. ما باز میمقابل ش 4-51ای به شکل نویسی صفحهپس از پر کردن مشخصات و با کلیک روی گزینه نام         
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 نویسی در ایرانداک. پیام ارسالی پس از نام0-11شکل 

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 

 
 نویسی. ایمیل دریافتی از ایرانداک پس از نام1-11شکل 

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 
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 نویسی. ورود به سامانه ایرانداک و دریافت تأیید نام6-11شکل 

این مرحله باید روی لینک ورود به سامانه کلیک کنید تا وارد سامانه شوید. در این مرحله از شما آدرس ایمیل در      
ارد ها شما وشود. با ورود آننویسی مشخص کردید، برای ورود به سامانه خواسته میو پسورد انتخابی که هنگام نام

شود.  مقابل شما باز می« پیشینه پژوهش»ه نام ب 1-51سامانه خواهید شد. در این مرحله فضایی به شکل 

 
 . ورود به بخش پیشینه پژوهش سامانه ایرانداک7-11شکل 

 مقابل شما باز شود.  8-51در این مرحله باید روی ثبت درخواست پیشینه کلیک کنید تا فضایی به شکل      
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 . ورود به بخش ثبت درخواست پیشینه تازه 3-11شکل 

رحله باید فرم را تکمیل و موضوع یا عنوان رساله را ثبت کرد. سپس نسبت به ثبت و پرداخت آنالین در این م     
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 کبرای آن افزودن رایانامه نشانی ایمیل اساتید راهنما و مشاور را بنویسید تا نتایج
 شود. به نشانی ایمیل شما ارسال می 3-51ساعت، پیامی مشابه شکل  12تا  24ظرف 



  

 

 

 مالحظات حقوقی پژوهش 765

س

 
 . نمونه پیام دریافتی از ایرانداک برای تأیید تکراری نبودن موضوع9-11شکل 

 
 له(نامه و رساسامانه همانندجو )بررسی میزان مشابهت در پروپوزال، پایان .11-0-2

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 راهاریگیری از بدرفتچنین 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»

معرفی شده در جدول  دهد. بر اساس قوانین و مقرراترا 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(.و، بیاست )سامانه همانندج

 ها در ایران ها و رسالهها، پایان. قوانین و مقررات اجباری بودن استفاده از همانندجو برای تمامی پروپوزال07-11جدول 
 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
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توانند به عضویت این سامانه درآیند ها میها و همایشها و نشریهبرای کاربست این سامانه، پژوهشگران و مؤسسه     
د. زمان دریافت کننترین های خود را بارگذاری و نتیجه همانندجویی را در کوتاهپس با ورود به سامانه، نوشتهو ازآن

است. با انتخاب این آدرس وارد فضایی /« https://tik.irandoc.ac.ir/User/SignUp»نشانی ورود به این سامانه 
 خواهید شد.  71-51به شرح شکل 

 
 . صفحه ورودی سامانه همانندجو01-11شکل 

برای  شود. یک ایمیلو عضویت آن انجام مینام توسط دانشگاه و با معرفی یک نماینده در 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.ویسی شخص حقیقی برای دانشجوها است که از آن طریق باید ثبتنبدهد. نام

توانند به عضویت این سامانه درآیند ها میها و همایشها و نشریهبرای کاربست این سامانه، پژوهشگران و مؤسسه     
 ترین زمان دریافت کنند.دجویی را در کوتاههای خود را بارگذاری و نتیجه هماننپس با ورود به سامانه، نوشتهو ازآن

 خواهد بود.  74-51مراحل استفاده دانشجو از سامانه همانندجو به شرح جدول 
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س
 . مراحل ثبت و استفاده از سامانه همانندجو در ایرانداک00-11جدول 

 مراحل ردیف
 ان مربوط به دانشجوی« 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
شود. اگر 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

د وارد سایت همانندجو شده و مراحل بعدی رو برای تواند با رایانامه )ایمیل( و گذرواژه خوسازی 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 ، باید نوع درخواست را مشخص کرد و عنوان را نوشت. در ادامه متن پروپوزال، پایاندر قسمت درخواست تازه 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.د ایرانداک تأیید نمیحروف بزرگ و کوچک و عدد در شناسه خیلی مهم هست اگر درست تایپ نشو

 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 رفت تا درصد همانندجو« ههای گذشتدرخواست»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 شد چه قسمتتوانید ببینشده 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     
الب، فهرست منابع و عناوین هایی مانند فهرست مطدرصد 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

 ستفاده از یک منبع خاص است.شود که هر رنگ نماد امی
      
 نامه، رساله و پیشنهادهسامانه ثبت ملی پایان .11-0-7

ها های تحصیالت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها، و رسالهنامهها، پایاننامه ثبت و اشاعه پیشنهادهآیین
راکز آموزش عالی، پژوهشی، و فناوری ها، و مها، 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. « /https://sabt.irandoc.ac.ir»را با نشانی « رساله، و پیشنهاده، نامهپایان
 باشد. می 75-51استفاده در این سامانه به شرح جدول فرایندهای قابل

 نامه، رساله و پیشنهاده. کاربردهای سامانه ثبت ملی پایان01-11جدول 
 توضیح موارد ردیف

 گیریمراجعه دانشجویان به سامانه پس از تصویب پیشنهاده، ثبت اطالعات پیشنهاده و دریافت شناسه ره یا پیشنهاده پروپوزال 7
 امانهنامه یا رساله در سمنزله ثبت پایانگیری بهمتن و دریافت شناسه رهالف( ثبت و بارگذاری فایل تمام نامه یا رسالهپایان 2

 مؤسسه محل تحصیل گیری به ب( 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.  77-51یند ثبت در این سامانه به شرح شکل شود. فرادر اختیار عموم گذاشته می Ganj.irandoc.ac.irنشانی 

 
 . فرایند ثبت در سامانه 00-11شکل 

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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 هدف کلی: آشنایی با مالحظات اخالقی پژوهش 

 اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم اخالق پژوهش 
 المللی اخالق نشر )کوپ(آشنایی با کمیته بین 

 دانشگاه پیام نور  نامه کمیته اخالق زیستیآشنایی با آئین 
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 مقدمه

های ارزشی دیگران از پژوهش را سو به بررسی عملکرد پژوهشگر و از سوی دیگر داوریخالق پژوهش از یکا
 دهد. در این فصل ابعاد مختلف اخالق پژوهش موردبحث قرار خواهد گرفت.موردتوجه قرار می

 
 . مفهوم اخالق پژوهش 10-0

فتارهای خوب و بد از منظر ارزش و داوری اشاره دارد؛ کننده ربه 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 طهرا ب« 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، حقوق نزدیک می شوند، به حوزهها 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
ا ر  ای خاص مانند دانشجویان و اساتیدهای 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 هش در سالای پژوضرورت 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 میانجامد. وقتی عناصر نظام اخالق حرفهمی

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« ی و اجتماعیهای جمعکرامت 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 نظاست و اغلب برای شکسته شدن آنها قابل پیگردهای حقوقی یا 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

جریمه  وشده در قانون، مورد قضاوت شکنان 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
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س
مند شده، توسط فردی مانند پژوهشگر، درونی در سطح جامعه و فرد، موردپذیرش عمومی قرارگرفته یا شاخص

دهد و در سطوح بعدی، ین گام، وجدان فرد به او هشدار میها، در نخستتوجهی به این شاخصشود. در صورت بیمی
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 بین10-2

ن نظران این حوزه است. اینظر بین سردبیران، داوران مجالت معتبر علمی و صاحبجمنی برای بحث و تبادلکوپ، ان
با گروه کوچکی از سردبیران مجالت پزشکی در انگلیس آغاز کرد و اکنون حدود  7331کمیته فعالیت خود را از سال 

ذیر پمند امکاندبیران مجالت و سایر افراد عالقهها دارد و عضویت برای سرعضو 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 کمکاست 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 بهبگیرند. این موارد بر رعایت اصل امانت

 (.7934)عباسیان، 
 

 نامه کمیته اخالق زیستی دانشگاه پیام نور . آئین10-7
علوم پایه و علوم زیستی ها در حیطه های 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 آئین0-10جدول 
 اهداف ردیف

 های تجربیاخالقی در تمامی پژوهشرعایت موازین شرعی، حقوقی و  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
 اسالمی و اخالق ملی توسط پژوهشگران داخلی و خارجیهای مغایر با موازین اخالق های 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    
اقل استادیار(، یکی از اعضای علمی گروه معارف حداقل استادیار یا دارای مدرک از اعضای علمی رشته حقوق )حد

 حوزوی، یک نفر متخصص اخالق پزشکی و یک نفر اعضای علمی گروه آمار )حداقل استادیار( وجود دارد. 

                                                           
1. COPE 
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استان  یهای پژوهشی با موضوعات انسانی یا حیوانی تأییدشده توسط شورای پژوهشاین 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 طالعات، حفظ ارزشرازداری، مراعات حقوق همکاران، استفاده صحیح از ا

ناسی با ششناسی و روانهای دکتری در رشته زیستها و رسالهنامهاست. بنابراین تمام پایان« انجام پژوهش و امثال آن
ژوهشی الزام پها نیز با نظر شورای موضوعات 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. « ابی ضرر و زیان و امثال آننامه، ارزیرضایت»های فرم

 است.  2-57کدهای مربوط به حفاظت آزمودنی انسانی به شرح جدول 
 . کدهای مربوط به حفاظت آزمودنی انسانی  2-10جدول  

 کدها ردیف
 ای های مداخلهویژه پژوهشروی آزمودنی انسانی بهها بر ضرورت 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. 
 تهدید، تطمیع و اغوا باشد. کسب رضایت آگاهانه باید فارغ از هرگونه اجبار،  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 روش اجرا، هدف پژوهش، زیان»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
رت صی و درمانی فراهم و در صوهای علوم پزشکی، باید قبل از انجام پژوهش تمهیدات الزم از قبیل امکانات پیشگیری، تشخیدر 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
ف شود. در صورت انصراف، پژوهشگر باید تبعات تواند از شرکت در پژوهش منصرپژوهشگر 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 بههش باشد و در ضمن برنامهاخالق در پژو
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. 
در پژوهش، بدون ارائه اطالعات مربوط به پژوهش، ممنوع است. مگر اینکه آزمودنی آگاهانه از حق خود در کسب شرکت دادن آزمودنی  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 اند که ممکن است بههکرد
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س
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 زیانهای غیردرمانی میزان ضرر قابلدر پژوهش 74

 ناشی از اقتضای موقعیت و شرایط شغلی، سنی، زمانی و مکانی را استثنا کرد.  
 ه کردن آزمودنی با ضرر و زیان اضافی در پژوهش باشد. تواند توجیهی برای مواجبودن 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. 
تلقی و آن را افشا نکند و در ضمن شرایط عدم افشای آن را نیز « راز»عنوان مودنی را بهپژوهشگر موظف است که اطالعات مربوط به آز 71

 فراهم کند. مگر آنکه در این مسیر محدودیتی داشته باشد که در این صورت باید از قبل آزمودنی را مطلع کند. 
ستی ترتیبی اتخاذ کند که در شرایط ضروری اطالعات مربوط اطالع باشد، پژوهشگر بایدر 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
 نباید مغایر با موازین دینی و فرهنگی آزمودنی و جامعه باشد. های گوناگون پژوهش انجام 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

ز طرفی و بقیه جامعه از طرف دیگر، انتخاب اولویت به پریش و جنین( اماندگان 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
عنوان آزمودنی ترجیحی در پژوهش شرکت داد و از طرفی نیز زندانیان 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

 نجام چنین پژوهشی بالمانع است. ها و اثبات ضرورت اولی 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 بهجنین انجام پژوهش بر روی 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   7-10جدول  

 کدها ردیف
 افزار کامپیوتری ضرورت استفاده از حیوانات آزمایشگاهی برای مطالعه در شرایط نبود امکان تجربه انسانی یا جایگزینی نرم 7
جدیدالورود نباید تا اطمینان یافتن از سالمت عمومی به تأیید و در صورت بیماری قرنطینه شود. حیوان  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. نیازهای تخصصی آن باید قبالً فراهم شرایط الزم نگهداری حیوان بر اساس گونه حیوان و 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 روشنگهداری حیوانات باید در رابطه با بیماری کارکنان محل 6

 برای حفظ سالمت استفاده کنند. « لباس، دستکش، چکمه، ماسک و سایر امکانات حفاظتی الزم»ببینند و از 
ن نیز باید فراهم باشد. نوع خطر هر حیوان )چنگ زدن، گاز گرفتن، نیش های مخصوص کار یا جوندگابرخی وسایل خاص مانند دستکش 1

 زدن و امثال آن( باید برای کارکنان آموزش داده شود تا در حفاظت خود مورداستفاده قرار دهند. 
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 ا در حفظ سالمتهکارکنان 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
 و بیهوشی مناسبها حس کنندهاستفاده از مسکن، بی 72
 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
 ده از حیوانات بیمار در آزمایش عدم استفا 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 )آئینآئینمفاد 

 
 . اخالق ارتباطی استاد و دانشجو10-0

معرفی  4-57ها در جدول در کارهای پژوهشی و روابط استاد و دانشجو مالحظات متعددی وجود دارد که برخی از آن
 شده است. 

 ت اخالقی روابط استاد و دانشجو در کارهای پژوهشیمالحظا. 0-10جدول 
 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»

 نامهایانپ)برای نمونه مطالعه یک  موردنیازلزوم پرهیز از فشار دانشجو به استاد برای تسریع در خواندن پژوهش در خارج از زمان متعارف  2
 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 دادهدانشجو را پذیرفتهفرض مسئولیت استاد راهنما و مشاور با این پیش 9
 ها وجود ندارد. نامه فرصت برای آموزش روش پژوهش و تحلیل دادهپایان

 شجو است. ویژه پاسخگویی به دانهر استاد با پذیرش نقش راهنما، مشاور یا داور متعهد به انجام وظایف مربوط در این حوزه و به 4
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نرم افزارهای  
نگارشی، ویرایشی و نمایشی   25  

 افزارهای نگارشی، ویرایشی و نمایشی  هدف کلی: آشنایی با انواع نرم

 اهداف یادگیری
 افزارهای نگارشی آشنایی با نرم 
 افزارهای ویرایشی آشنایی با نرم 

 افزارهای نمایشی آشنایی با نرم 
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 مقدمه

افزارهای نگارشی، ویرایشی و نمایشی است. در افزارهای مورداستفاده پژوهشگران، انواع نرمیکی از پرکاربردترین نرم
 شد.  ها پرداخته خواهد افزارها و چگونگی استفاده از آناین فصل به معرفی انواع مهم این نرم

 
 « نگارشی، ویرایشی و نمایشی»افزارهای . انواع نرم12-0

 نگارشی،»افزارهای بیشترین کاربردهای روزمره پژوهشگران، مؤلفان و سخنرانان در دنیای امروز، استفاده از نرم
ها چندکار را پردازد. 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 نرم0-12جدول 

 توضیح و نمونه افزارنوع نرم ردیف
 و التک آفیسافزار معروف ورد خاص مانند نرم برای 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 « رپوینتپاو»ها یا بدون سخنرانی مانند با سخنرانی زمانبرای تهیه و ارائه اسالیدهای نمایشی  هم نمایشی 9

 
 پردازافزارهای نگارشی یا واژه. نرم12-2

 وجود دارد. « نویسی باالبا قابلیت فرمول التک»و « ورود آفیس» ازجملهافزارهای مختلفی در این حوزه نرم
 بروشور و گزارش، نامه،»افزاری برای ایجاد متن یا اسنادی به شکل پرداز نرمواژه: افزار ورد )آفیس(. نرم12-2-0

پرداز، توان انواع اسناد متنی و حتی همراه با تصویر را تهیه کرد. پرطرفدارترین واژهپردازها میاست. با واژه« امثال آن
Microsoft Word عنوان بخشی از مجموعهبه  Microsoft Officeهای است. همچنین برنامه«NotePad و WordPad» 

 Startافزارها در منوی شوند. این نرمها نصب میایگان همراه با ویندوز در همه سیستمپردازهایی ساده و رعنوان واژهبه
 Microsoft Word افزار پردازها نرمدسترسند. در میان واژهقابل  Accessories  و سپس گزینهAll programs  و گزینه

پردازها اژهکند. تقریباً در تمام وردازها هم کمک میپافزار به کار با سایر واژهبسیار فراگیر است و مسلط بودن بر این نرم
را  کلیک کرد. در آن ابزارهای متعددی برای انتخاب و اجرا  New گزینه File برای ایجاد سندی جدید باید در منوی

 (. 7-52وجود دارد )شکل 
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س

 
 مربوط به نگارش کتاب مرجع پژوهش  Word. یک صفحه 0-12شکل 

وانید تگیرد. اما شما میی و با انتخاب یک فایل ورد جدید، فضای خالی اولیه در اختیار شما قرار میدر شرایط عاد     
را در مقابل خود داشته باشید و بر اساس آن سند یا  Templateیا « الگو یا قالب»انواع New و گزینه  Fileاز منوی 

 (. 2-52کل صورت خودکار در چارچوب مشخصی قرار دهید )شپروژه خود را به

 
 Wordپرداز افزار واژههای قابل انتخاب در محیط نرم. انواع قالب2-12شکل 

های کشور مورد تأکید و با توجه به الگوهای خاصی که در دانشگاه« هاها و رسالهنامهپایان»برای تدوین گزارش      
ختار دانشگاه مقصد خود اقدام کند. با صورت دستی و بر اساس ساشود که پژوهشگر بهگیرد، توصیه میقرار می

ه شود که نمایشگر نقطزن دیده میبازشدن فضای ورد و امکان شروع کار بر روی یک سند خالی، یک نشانگر چشمک
نام  Paragraph break را فشار دهید. این حرکت Enter شروع نوشتن است. برای رفتن به خط بعد کافی است کلید

را طوری انجام داد که بین خط پایان هر پاراگراف با خط اول پاراگراف بعدی مقداری فاصله  توان تنظیماتدارد. می
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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  Fileفاده از منوی ای و منظم، سند در حال تایپ ذخیره شود. درنهایت به استصورت 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 نگهرها از کلیدهای میانبر اجرایی استفاده میتر کاسریع
 دیده خواهد شد.  

ه را ب« های متنیصداها و عکس»افزارهایی هستند که افزارهای جدید و موردتوجه نگارشی، نرمیکی از دیگر نرم     
است که با ظرفیت بسیار باالیی این  Google Keep Notesافزارهای محبوب رمکنند. یکی از این ننوشتار تبدیل می
به افزار، فرایند مصاحدهند، با فعال کردن این نرمویژه برای کسانی که کار مصاحبه را انجام میدهد. بهکارها را انجام می

ویرایش آن صرف کند. وجود امکان  شده و پژوهشگر تنها باید وقت خود را بر رویاز همان ابتدا به نوشتار تبدیل
ا انجام هجویی در وقت پژوهشگران در کار مصاحبهافزار موبایلی آن باعث شده است تا تحول عظیمی برای صرفهنرم

 شود. 

 (LaTeX)  افزار التکنرم. 12-2-2
ویسی نرمولف»چون  یهایافزار ورد آفیس، دارای قابلیتمنر هایویژگیعالوه بر بسیاری از  التکافزار نگارشی نرم

و « هاو فرمول هاجدول ،هاگذاری و ارجاع به شکلمدیریت خودکار و آسان شماره»، «بسیار مرتب و با ظاهری زیبا
، WinEdt ،TeXWorks همچون ویرایشگرهااز انواع  برای نوشتن متون با التکاست. « مدیریت منابع و ارجاع به منابع»

TeXMaker ،BidiTeXMaker و TeXstudio اما  اصول کار همه این ویرایشگرها یکی استهرچند شود. ستفاده میا
اده سیکی از ویرایشگرها، کار با دیگر ویرایشگرها را کاربرد بنابراین مهارت در کنند برخی امکانات خاصی را ارائه می

شامل  TeXstudioیط ویرایشگر مح ها توضیح داده خواهد شد.ترین آنز رایجا TeXstudio نوعکند. در اینجا می
 است.  9-52شرح شکل به «هاپنجره پیام»و  «خروجی حاصل از ویرایشگر PDFپنجره نمایش »، « ره ویرایشپنج»
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 TexStudioهای مختلف پنجره معرفی بخش .7-12 شکل

پنجره »گذاری در بخش هشود. کار اصلی، نوشتن متن در قالب زبان نشاندر پنجره ویرایش انجام می موردنظردرج متن 
 موردنظرهر فایل حاوی متن  است. PDFتبدیل متن به یک فایل مانند برای  «دکمه اجرا»و سپس استفاده از  «ویرایش

 هستند.  2-52شرح جدول بهاساسی  بخشدر التک، شامل سه 

 های اساسی هر فایل حاوی متن  . بخش2-12جدول 
 توضیح و نمونه بخش ردیف

7 \documentclass{article}  با  هافایلتمامی\documentclass شوند. در جلوی این دستور، نوع متن اعم از اینکه مقاله، شروع می
ما فصل و در مورد مقاله، بخش را  مثالعنوانبه. شودمیکتاب یا هر نوع متن دیگری باشد، مشخص 

 تعریف خواهیم کرد. 
2 \begin{document} بقی دستورات در محدوده بین بعد از دستور قبل، ما\begin{document}  و\end(document} 

 گیرد.قرار می
9 \end{document}  بعد از دستور قبل، مابقی دستورات در محدوده بین\begin{document}  و\end(document} 

 گیرد.قرار می

را داشته باشیم. کافی است  This is the first LaTeX classو در آن متن  PDFخواهیم یک فایل میبرای نمونه      
نشان   4-52 شکلمانند خروجی  PDF. متن و شوددر قسمت ویرایش عبارت زیر را نوشته و سپس دکمه اجرا کلیک 

 شود. میداده 
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 اولین دستور و خروجی در التک .0-12 شکل

همان نام و در همان مسیر فایل التک  آن با PDFشوند و پس از اجرا، فایل ذخیره می tex.های التک با فرمت فایل
بندی قالبکرد. برای مشاهده  اجرا وهای دیگری فایلتوان خروجی را در قالب عالوه بر این میذخیره خواهد شد. 

 {}underline\و  {}textit\و  {}textbf\شامل « کردن دار، ایتالیک و زیرخطضخیم» دستورات توان از، میظاهر متون

اگر متون در خطوط جداگانه نوشته شوند، درخروجی بازهم متون درکنار هم قرار خواهند گرفت. برای  کرد.ستفاده ا
ایجاد  \\باید بین دو خط یک خط خالی قرار گیرد و یا اینکه، با عملگر  Wordدر  Enterعملکردی همانند دکمه 

 است. مشاهدهقابل PDFجی خروبا و  اجراشدهدستورات  5-52در شکل  د.شوفضای خالی بین دو متن مشخص 

 
 دار نمودن متون در التک، ایتالیک، و زیرخط. اجرا و مشاهده دستورات ضخیم1-12 شکل
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 همپشت 6و  5است. در شکل فوق، خروجی حاصل از  شدهفعالشماره خطوط در این محیط رای درک بهتر، ب     

 76و  79. خطوط گیردمیقرار  فاصلهیکبا  8، خط دداریک خط خالی قرار  8و  6بین خط  ازآنجاکهخواهد بود. اما 
 معادل یک خط جدید است. \\هستند که هر عالمت  \\حاوی عالمت 

 item\با دستور فهرست استفاده و هر جمله در  begin{enumerate}\ دستور یجاد یک فهرست عددی ازبرای ا     
یز ن )نقطه یا عالمت( . ایجاد فهرست بالتکندمیری گذادر خروجی شمارهرا شود. التک به ترتیب آنها مشخص می

 شود. نمونه آن دیده می 6-52است که در شکل  begin{itemize}\دستور شروع با و همین شیوه به 

  
 دار در محیط التکایجاد فهرست عددی و بالت. 6-12 شکل

. التک خود پهنای شودتفاده میسا begin{tabular}\و دستور  tabular از محیط ایجاد جدول در محیط التکبرای 
هر  شود.ها مشخص میدر جلوی این دستور تعداد ستون و کندها را متناسب با محتوای هر سلول تنظیم میستون

 hline\دستور است.  ایجادشدهسه ستون ی با جدول 1-52 در شکلرای نمونه کند. بیک ستون را مشخص می cحرف 
ها با شود. سلولها برای رسم خطوط عمودی جدول استفاده میمابین ستون |کتر اکاربرای رسم خطوط افقی و درج 

 شوند.از یکدیگر جدا می &عالمت 

 

 
 رسم جدول در محیط التک. 7-12 شکل

های این دستور، یکی از بخش .استفاده شود  document\دستور از در اولین خط معمولی باید نوشتن متن برای      
ختیاری ا صورتبهتوان های دیگری نیز میاست. غیر از نوع متن، گزینهامثال آن  متن اعم از کتاب، مقاله و تعیین نوع

 برای نمونه به دستور زیر توجه کنید.  .داداین دستور قرار در 
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\documentclass[12pt, a4paper]{article} 

وضعیت  a4paperو  72اندازه قلم وضعیت  12pt برای نمونه اختیاری است. کاربردبرای های داخل کروشه قسمت
نده، تیتر، نویس»شامل  های اصلی یک مقالهبخشکند. دستورات بر اساس را برای مقاله مشخص می A4اندازه صفحه 

 است. شدهدادهنشان  9-52در جدول  «هابخشدیگر  و چکیده

 ساختار مقاله  های مختلف در . دستورات تشکیل یک متن مقاله بر اساس بخش7-12جدول 
 توضیح و نمونه بخش ردیف

7 \title{} 
\author{} 

قید شوند. برای درج در  begin{document}\برای ایجاد بخش عنوان و نویسنده که باید قبل از دستور 
استفاده شود تا تیتر و اسامی نویسندگان در  maketitle\باید دستور  begin{document}\مقاله بعد از 

 گیرند.  این بخش قرار
2 \abstract{}  شودمی کاربردهبهاین دستور برای درج قسمت چکیده . 
9 \section{}  ندگیرمی. عناوین داخل آکوالد قرار شودمیدستورات و برای تعیین عناوین اصلی استفاده  ترینمهماز. 
4 \subsection{}  ودشمیبرای تعریف یک عنوان فرعی داخل یک عنوان اصلی استفاده. 
5 \section*{}  نخواهد داشت ایشماره. یعنی این عنوان گذاریشمارهتعریف عنوان، بدون احتساب در 

 شکل کاربردی معرفی شده است. این دستورات به 8-52برای نمونه در شکل      

 
 های مختلف یک مقاله در التکدستورات مربوط به بخش .3-12 شکل
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و  Methodو  Introductionشامل عناوین اصلی  موردنظر، متن مورداشارهر نمونه د شدهانجامهای با توجه به کد

Results  است. همچنین یک عنوانIntroduction  شامل یک زیر عنوانRelated Works التک شمارهباشد. در می-

ا اری عناوین رگذو اگر نویسنده جابجایی در متن داشته باشد، الزم نیست شمارهخودکار است گذاری این عناوین 
 .شودمینشان داده   3-52صورت شکل به 8-52در شکل شدهارائهدستورات روجی تغییر دهد. خصورت دستی به

 
 شدهارائهنمونه خروجی مقاله فرضی با توجه به دستورات . 9-12 شکل

کی ی شود کهمشاهده می ،تیتر و نام نویسندگان، گذاری عناوین اصلی و فرعی، چیدمان عناویننحوه شمارهبا دقت در 
محیط  تغییر داد. آن را {}data\توان با دستور تاریخ روز است که در صورت نیاز می، در تیترقیدشده  هایاز گزینه

.  تاس تغییرقابلنیز گذاری کند. این نحوه شمارهمی گذاریشمارهعددی  صورتبهالتک همچنین صفحات متن را 
در کنار تعریف عنوان  دهد.گذاری را به حروف یونانی تغییر مینوع شماره pagenumbering{Roman}\برای نمونه 

تعریف کرد. این نام در متن نمایش داده  موردنظربرچسب یا نامی برای عنوان  {}label\توان با دستور اختیاری می
 {}ref\~به یک برچسب از دستور منظور ارجاع تواند در متن برای ارجاع به آن عنوان استفاده شود. بهشود اما مینمی

 است. شدهارائه 71-52ای در شکل نمونه شود.استفاده می label\در  شدهتعریفشود و داخل آکوالد نام استفاده می
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 های مختلف مقالهارجاع به قسمت .01-12 شکل

د شاز برچسب به آنها ارجاع و با استفاده ه های مختلف پرداختبخش مقدمه به توضیح بخشاین نمونه برای در      
 ایجاد خواهد شد.  77-52شکل صورت خروجی بهو 

 
 01-12خروجی مربوط به دستورات شکل  .00-12 شکل

-قرار می $$دو عالمت تمام ویرایشگرها بین ها در نویسی است. فرمولالتک، فرمولهای ممتاز ویژگییکی از      

تکمیلی  هشدآماده هایبستهتوان انواع با توجه به نیاز می ی متمایز خواهد کرد.ین حالت، متغیر را از متن معمولاگیرند. 
است.  amsmathنویسی و توابع ریاضی، بسته های بسیار پرکاربرد در فرمولیکی از بسته اضافه کرد. به فایل التکرا 
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شود. دستورات مربوط می استفاده usepackage{amsmath}\دن یک بسته به فایل التک از دستور کراضافه رای ب

در نویسی برخی دستورات مهم فرمول وارد شوند.  begim{document}\ها، باید قبل از دستور بستهکردن  اضافهبه
 است.  شدهارائه 4-52جدول 

 نویسی در التک  . دستورات مهم فرمول0-12جدول 
 توضیح و نمونه بخش ردیف

7 \frac{}{} گیرد.والد اول و مخرج در آکوالد دوم قرار مینوشتن کسر، که صورت در آک 
2 \sqrt{} \sqrt{x+y} برای نوشتن جذر، مانند  کند.که فرمول  را تولید می
9 \int_a^b  برای نوشتن انتگرال که بازه پایین آنa  و بازه باالی آنb  .است 
4 \sin   \cos  \tan  \cot توابع مثلثاتی 
5 \alpha \beta \gamma \lambda برای نوشتن حروف یونانی مانند آلفا، بتا، گاما و المبدا 
6 \lim_{t \to \infty} برای نوشتن حد 
1 \infty نهایتبرای نمایش عالمت بی 

 است.  شدهدادهآن در التک نشان دستورات و خروجی نمونه  72-52در شکل 

 
 

 و خروجی آن  فرمولدستور نمونه . 02-12 شکل

گذاری خودکار آن توسط ها و نیز شمارهمنظور مدیریت بهتر فرمولبه فاصله است. 4به معنی  quad\ن نمونه ایدر      
توان از دستور میهمچنین  .گذاشت begin{equation  …… \end{equation}\توان آنها را داخل دستور التک می

\begin{matrix}…..\end{matrix}  های مربوط به و سلول  \\سطرها با عالمت  .کردبرای ایجاد ماتریس استفاده
 جایبه Bmartixو یا  bmatrix، یا pmatrixتوان با جایگزینی شوند. میاز یکدیگر جدا می &ها توسط عالمت ستون

matrix ، (79-52کرد )شکل ماتریس را با عالمت پرانتز، براکت و یا آکوالد محصور. 

 

 
 در التک  ماتریسخروجی دستور و ای از نمونه. 07-12 شکل

ار خودک صورتبه منابع فهرست ایجاد و «امثال آنو همایش مقاله، کتاب، » ازجمله ارجاع به منابع مختلفبرای      
 باید مراحلی به شرح ادامه را انجام داد. 
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 درج شود.  .end{document}\در انتهای فایل و قبل از  5-52جدول دستورات الف( 
 ات اولیه برای ارجاع به منابع در التک. دستور1-12جدول 

 توضیح و نمونه دستور ردیف
7 \bibliographystyle{plain} و امثال آن بودن عددی یا متنی ازنظر ارجاع کننده فرمتمشخص 
2 \bibliography{mybib} پسوند با فایل نام .bib فرمت با منابع که است bibTex اندقرارگرفته آن در. 

منابع باشد. این کار نیاز به نوشتن دستی  bibTex: محتویات فایل باید شامل فرمت bib.فایل با پسوند  ایجاد یکب( 

 اند.هکردامکان دریافت این فرمت را برای منابع مختلف مهیا  scholar.google.com ازجملهها ندارد و بسیار از سایت
 است. شدهدادهبرای یک منبع خاص نشان  scholarنحوه دسترسی به این اطالعات در صفحه  74-52در شکل 

 
 scholar.google.comمنابع در صفحه  BibTexاستخراج فرمت  .00-12 شکل

. در جلوی نوع مقاله، شناسه مقاله اندجداشده کامالًهایی ر این فرمت، مشخصات مقاله با استفاده از برچسبدج( 

 تغییرقابلنیز  bib.شود. این شناسه در داخل فایل با پسوند ستفاده میوجود دارد که برای ارجاع در مقاله از این شناسه ا
 است.

شود، در داخل آکوالد باید شناسه منبع میارجاع داده  موردنظربه منبع  {}cite\ستور حال در متن با استفاده از دد(

 توان ارجاع کرد. می بیش از یک منبع را cite\در یک دستور دستور زیر رای نمونه در درج شود. ب موردنظر
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و الحاق  bib.شود، باید برای کامپایل کردن فایل شود و در متن التک به آن ارجاع میاولین باری که منبع اضافه می ه(

 & Tools\ Build»و در ادامه و بعد« Tools\bibliography»، سپس «Tools\ Build & View (F5)»ابتدا منابع به متن 

View (F5)» داد.  را انجام«Tools\Build & View » یعنی انتخاب منویTools  و داخل آن، زیر منوی« Build & 

View » .این مراحل در محیط استTexStudio ای نمونه  شود.های دیگر نیز همین مراحل انجام میاست و در محیط
 . است شدهارائه 75-52از دستور التک و خروجی در شکل 

 

 

 منابعفهرست اع و تهیه نحوه ارج. 01-12 شکل

در ابتدای فایل اضافه شود تا بتوان امکان  xepersianکافی است بسته  TexStudioنوشتن متون فارسی در فضای برای 
 است.  شدهارائه 76-52پرشین در شکل با بسته زی از دستورات و خروجیای . نمونهکرددرج مطالب فارسی را مهیا 
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 یل التک حاوی محتوای فارسیای از فانمونه. 06-12شکل 

 دهد. پرشین را نشان میبا زبان فارسی و بسته زی ایجادشدهخروجی  71-52شکل 
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 خروجی فایل محتوای متن فارسی .07-12 شکل

 
 افزارهای ویرایشی . نرم12-7

 است.  78-52شکل دی بهبا نما« Virastyarویراستیار یا »افزارهای ویرایش متون فارسی ترین نرمیکی از بهترین و رایج

  
 افزار ویرایش متون فارسی ویراستیار. نرم03-12شکل 

شود و در نوار اولیه مانند شکل  اضافه می Word افزارافزار تخصصی ویراستیار، گزینه آن به منوی نرمبا نصب نرم     
 شود.  دیده می 52-73
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  Wordافزار ویراستیار بر روی . فعال شدن نرم09-12شکل 

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 « گذاریویرایشی نقطه و نشانه

راحتی از طریق فضای مجازی قابل دانلود و استفاده است. در جدول افزار بهاین نرم شده است.تهیه« رسانی ایراناطالع
 شده است. افزار معرفیهای این نرمانواع قابلیت 52-6

 افزار ویراستیار برای متون فارسی های نرم. انواع قابلیت6-12جدول 
 توضیح  هاقابلیت ردیف

های جدید به افزودن واژه»، «های با پسوند، کلمات تکراریها، واژهگذاری، چسبیدن واژهصلهامالی واژه، فا»اصالح  یاب امالییغلط 7
 و امثال آن« امکان نادیده گرفتن غلط رایج»و « باره یک غلط خاص در کل متناصالح یک»، «نامهواژه

 « فاصله و اعرابارقام، نیمحروف، نشانه، »ها ازجمله اصالح انواع امکان استانداردسازی نویسه اصالح نویسه 2
اصالح  9

 گذارینشانه
 ویرگول، عالمت سؤال، عالمت تعجب،نقطه، ویرگول، نقطه»گذاری مانند های نشانهتشخیص و اصالح غلط

 «قول، پرانتز و گیومهنقل
و  صورت عددیاریخ بههای مختلف نوشتار تگونه»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 ویژگیامکان سفارشی سازیسفارشی 5
 همان فینگلیش به معادل فارسی اند یا 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»تشخیص و تبدیل اعداد در مواردی چون  تبدیل اعداد 8

 «عدد کسری با نوشتار فارسی»و « نوشتار فارسیعدد اعشاری با »
 « وجود راهنمای داخل برنامه»و « هانامهروزرسانی لغتقابلیت به»، «قابلیت تکمیل خودکار کلمات»مواردی چون  سایر  3

ای خود هیانهافزار را روی راشود 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

 

12-7 .Endnote دهی(پرداز و ویرایشی برای ارجاعافزارهای واژهو پژوهیار )نرم 
دهی منابع متعددی است که در جریان انجام نها چگونگی سامادر 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 خش جستجو برای پژوهش به معرفی نرمچهارم و ب
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س
 افزارهای نمایشی. نرم12-0

ود. شبا سخنرانی استفاده می زمانهمافزارها برای ارائه سخنرانی یا در جلسات دفاع برای ارائه نتایج پژوهش این نرم
 هستند. « پاورپوینت و پرزی»د در این حوزه افزار پرکاربردو نرم

 افزار پاورپوینت . نرم12-0-0
ویند. گنگار هم میبر روی پرده نمایش است که به آن پرده« متن، عکس و فیلم»ای با قابلیت نمایش برنامه رایانه

افزار های این نرمیتیک برنامه نمایشی پرکاربرد است. از مز Microsoft PowerPoint مایکروسافت پاورپوینت یا
 های امالیی است. اصالح خودکار غلط

سازی ارائه دانشجویان دکتری مرکز تحصیالت تکمیلی یک نمونه الگو یا قالب شکلی با عناوین الزم برای ساده     
 لشده است. کسانی که تمایسایت 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  Desktopبرای فعال کردن پاورپوینت با کلیک راست در فضای باز 

 (.21-52خواهد بود )شکل  (PowerPoint)ل انتخاب پاورپوینت های قابافزار بر روی رایانه شما یکی از گزینهاین نرم

 
 اندازی یک فایل پاورپوینت جدید . راه21-12شکل 

 شود. باز می 27-52ای به شکل پس از کلیک روی گزینه پاورپوینت، صفحه

 
 . باز شدن صفحه اول فایل جدید پاورپوینت20-12شکل 
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کند، صفحات کاری اسالید برای طراحی شروع رای شروع کار هدایت میبا کلیک روی فضای وسط که شما را ب     
 شود. دیده می 22-52شود. اولین اسالید به شکل می

 
 . فعال شدن پاورپوینت برای شروع طراحی22-12شکل 

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 29-52انتخاب ظاهر شوند. برای نمونه در شکل 

 
 وضوعی و شکلی های مبرای انتخاب انواع قالب Newو گزینه  File. استفاده از منوی 27-12شکل 

که قالب موضوعی و شکلی نمونه در دانشگاه خود ندارید، خود نسبت به طراحی ساده شود درصورتیپیشنهاد می     
    مطابق شکل Designفضای اولیه بازگردید و این بار از منوی مجدداً به openآن اقدام کنید. بر این اساس با کلید 

 ینت خود انتخاب کنید. یک طرح را برای تهیه پاورپو 52-24
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س

 
 Design. انتخاب یک طرح از منوی 20-12شکل 

توانید اقداماتی دارد و  در آن می Wordهای زیادی با محیط شباهت Homeویژه در منوی ابزارهای این محیط به     
به شرح  «مثال آن راکشی زیرمتن، ایجاد توان و اانتخاب نوع فونت، سایز فونت، بولدکردن، ایتالیک کردن، خط»چون 

 انجام داد.  25-52شکل  

 
 آرایی در چینش متنبرای انواع تغییرات در متن و انتخاب الگوهای صفحه Home. منوی 21-12جدول 

کننده امکانات و ابزارهایی را برای تهیه 26-52به شرح شکل  Homeردیف به همین نحو هر یک از منوهای هم     
 د. کننپاورپوینت فراهم می

 
 افزار پاورپوینت. انواع منوها در نرم26-12شکل 



 

 

 796 مرجع پژوهش

به  1-52کند. جدول هر یک از منوها، ابزارهای متنوعی را برای انواع تغییرات دلخواه در پاورپوینت فراهم می     
 ابزارهای مهم داخل هر یک از این منوها اشاره دارد. 

 افزار پاورپوینتنوهای نرم. انواع ابزارهای مهم در داخل هر یک از م7-12جدول 
 ابزارها منوها ردیف

7 File Open  ،)بازکردن مجدد فایل(New های شکلی و موضوعی(، )امکان انتخاب انواع قالبSave  امکان ذخیره کردن(
 )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(، چینش، تعداد ستون، فاصله خطگذاری پاراگراف، جهت )شماره Paragraphمتن(، 

 لمات و جایگزینی( )پیدا کردن ک 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(، 

)ایجاد یک جعبه جدید برای نوشتن متن، ایجاد سرصفحه و زیرصفحه یا هدر و فوتر، انتخاب الگوهای نگارش هنری 
های ریاضی یا ه)اضافه کردن انواع معادل 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  ،)انتخاب رنگ(Customize 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
)انتخاب صدای خاص با هر انتقال از اسالید انتخاب قبلی به انتخاب جدید و انتخاب زمان موردنظر برای  Timingو 

 ایی مانند موس(  انتقال و حتی امکان انتقال آن به همه صفحات یا با استفاده از ابزاره
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(
 یتور در یک صفحه()انتخاب مونیتور برای نمایش اسالیدها یا تقسیم مان 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  ،)انتخاب بزرگنمایی(Color/Grayscale وسفید(، )انتخاب نمایش رنگی یا سیاهWindow ایجاد پنجره(-

 استفاده(های قابل)دیدن ماکروس Macros پهلو( وهای جدید با نمایش پهلوبه

71 Foxid PDF  های پاورپوینت به امکان تبدیل فایلPDF 

د ها را کپی و در اسالیتوان آنعالوه بر استفاده از ابزارهای مورداشاره برای انتقال عکس، متن، نمودار و امثال آن می     
برای  Animationیک افکت برای انتقال اسالید یا  Transitionنوهای توان از مموردنظر چسبانید. با تکمیل اسالید، می

 شوند. تقسیم می 8-52دسته به شرح  4های روی تصاویر یا متن به حرکت عناصر اسالید استفاده کرد. انیمیشن

 

 

 



  

 

 

 نرم افزارهای نگارشی، ویرایشی و نمایشی 797

س
 ها در پاورپوینت . انواع انیمیشن3-12جدول 

 توضیح انواع ردیف
7 Entrance Effects رود با نمایش عنصر موردنظر های وانیمیشن 

2 Emphasis Effects های تأکید با ایجاد حرکت و تأکید روی سوژه موردنظر انیمیشن 
9 Exit Effects های خروج با محو شدن و از بین رفتن موضوعی خاصانیمیشن 

4 Motion paths Effects ت روی شعاع یک دایرههای مختلف مانند حرکشی به شیوه های پویشگر با حرکتانیمیشن 

 تر و کمتر باشند. برای نمایش از ها سادهبرای اسالیدهای در سطح رساله دکتری بهتر است که این افکت      

slideshow هایپاورپوینت 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. اسالیدها از الگوی معرفی ذخیره کرد. برای محتوای

 
 افزار نمایشی پرزی. نرم12-0-2
بتنی بر افزار مشود. این نرمافزار پرزی مانند پاورپوینت، برای اسالیدسازی و ارائه مطلب و سخنرانی استفاده مینرم

در زبان  (Presentation) شده پرزنتیشن یا ارائهصورت آنالین است. پرزی در لغت شکل کوتاه فضای ابری و ارائه به
رین تشده که اصلیهای مختلفی ارائهافزار در نسخهدر این کشور معرفی شد. این نرم 2118مجارستانی است و در سال 

شید اهای ارائه خود دسترسی داشته باشید. اگر خواسته بتوانید 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

 استفاده است و بعدازآن شما باید آن را خریداری کنید. روز قابل 74صورت به

 
 افزارهای نمایشیافزار پرزی از دیگر نرم. نرم27-12شکل 

رزی افزار پشود  اما در نرمافزار پاورپوینت صفحات مختلفی وجود دارد و این صفحات است که عوض میدر نرم     
ین دیگر دوربعبارتکنیم. بههای مختلف آن زوم میکنیم و در بخشیک صفحه بزرگ وجود دارد که در آن حرکت می

 افزار بهتر است به مسائل مختلفیدام نرمکند. اینکه کدر 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

 رافزار تأثیر دارد. برای نمونه برای کارهای گرافیکی زیاد پرزی گزینه مناسبی نیست. خالقیت دارائه نیز در انتخاب نرم
یازی ندارد افزار نکه پرزی به نصب نرمارائه و سخنرانی، یکپارچگی و انسجام مطالب در پرزی بیشتر است. ضمن این
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کار سازی خودهای کلیدی و خوب پرزی ذخیرهاستفاده خواهد بود. یکی از ویژگیصورت آنالین و آفالین قابلو به
مکان پاک شدن اطالعات شما وجود ندارد. کار کردن با پرزی کنید اصورت آنالین کار میپروژه است. چون شما به

 اشاره کرد.  3-52توان به مواردی به شرح جدول افزار پرزی میهای نرمبرخالف تصور ساده است. از ویژگی
 افزار پرزی  های نرم. برخی قابلیت9-12جدول 

 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
 قابلیت پویانمایی بسیار قدرتمند با استفاده از امکان زوم بدون افت کیفیت و بازگشت ساده  4
 سازی با اکانت آنالین سایت پرزیهمگام 5
 محیط کاربری ساده 6
 های مختلف ویندوزسازگاری با نسخه 1

 شده است. ارائه 71-52افزار پرزی در جدول های کار با نرمترین گاممهم     
   «Prezi» افزار پرزیهای کار با نرمترین گام. مهم01-12جدول 

 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
 اسالید موردنظر انتخاب هرگونه عکس یا تصویر برای ورود به  زمینه برای ارائهانتخاب عکس پس 9

 هاجایی و تغییر اندازهجابه ها Frameکار بر روی  4
 هاواردکردن متن موردنظر در فریم نوشتن متن  5
 هرگونه متن، عکس، فیلم و صوت  اضافه کردن محتواها 6
 هرگونه خط و نمادها و اشکال هندسی symbol،arrowاضافه کردن  1
 تخاب ترتیب اسالیدها برای نمایش ان 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 سازی ارائهذخیره 77

ت که شده اسهای مختلفی ارائهافزار قیمتاستفاده آنالین از نرمویژه امکان برای استفاده از سایر امکانات و به      
ای واحدهای قابل انتخاب بر اساس هزینه، در صورت نیاز گزینه موردنظر توانند با توضیحات مقایسهمندان میعالقه

    شده است.روزه رایگان پیشنهاد داده 74خود را انتخاب کنند. در اغلب موارد پولی هم فرصت فعالیت 

http://prezi.com/
http://prezi.com/
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س

 
 برای ساخت حساب کاربری  Continueو کلید  Basic. مرحله ورود به سایت پرزی، انتخاب بخش 23-12شکل 

 (. 23-52افزار شوید )شکل توانید با ورود نشانی ایمیل و پسورد وارد نرمپس از تأیید حساب کاربری، شما می     

 
 ایجادشده افزار با حساب کاربری . مرحله ورود به نرم29-12شکل 

 شود. در مقابل شما ایجاد می 91-52مانند شکل افزار محیطی بهبا ورود به فضای نرم     

 
 افزار با حساب کاربری ایجادشده. مرحله ورود به نرم71-12شکل 

، «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»

در وسط صفحه کلیک کرد. در ادامه و بالفاصله محیط جدیدی برای فرایند « New Presentation»د روی گزینه 
شده های شکلی متعددی برای انتخاب ارائهله قالبشود. در این مرحظاهر می 97-52تولید محتوای ارائه به شکل 

 است.  
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 . ورود به مرحله اول ساخت یک ارائه جدید 70-12شکل 

شده تا قالب شکلی منتخب را انتخاب کنید. در سمت چپ خواسته Choose templateدر باالی صفحه با عبارت      
ان ای امکهای دایرهدر زیر طبقات با کلیک روی انواع رنگصفحه امکان نمایش و انتخاب از میان طبقات وجود دارد. 

های شکلی بر اساس رنگ محوری منتخب فراهم خواهد شد. پس از انتخاب قالب شکلی موردنظر، فیلتر شدن قالب
شود که قصد دارید این ارائه شود. وقتی عنوان مشخص شد از شما پرسیده میاز شما عنوانی برای ارائه درخواست می

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  را
 (.92-52دهید تا بتوانید گام به مرحله بعد بگذارید )شکل 

  

 
 . انتخاب قالب شکلی و تعیین عنوان برای ارائه  72-12شکل 

-د میایشود و شما بر اساس قابل شکلی که انتخاب کردهدر مقابل شما باز میدر این مرحله پرده اصلی نمایش      

 (. 99-52توانید ارائه خود را ساماندهی و طراحی کنید )شکل 



  

 

 

 نرم افزارهای نگارشی، ویرایشی و نمایشی 810

س

 
 . صفحه یا پرده نمایش برای طراحی ارائه 77-12شکل 

د دارد که برای استفاده در این پرده نمایش مهم که محل انجام کار شماست، فضای بسیار ساده و کاربردی وجو     
 توجه داشته باشید.   77-52ها باید به اجزایی به شرح جدول مؤثر از آن

 نمایش برای طراحی   . اجزای کلیدی صفحه00-12جدول 
 توضیح هابخش ردیف

کلیک چپ بر کادر مربعی که سه خط در داخل آن کشیده شده و در سمت چپ باالی صفحه قرار دارد. با  کادر دستورات سریع 7
، «New presentation» ،«My presentation» ،«save» ،«Undo»هایی به شرح روی آن گزینه

«Redo» ،«Cut» ،«Copy» ،«Paste» ،«Select all » .و دیگر موارد وجود دارد 
2 All your changes 

are synced  
 ک خورده  گزینه ایجاد هماهنگی در تغییرات و به شکل ابر مانند که داخل آن تی

9 Title  شده با امکان تغییر انتخاب ترپیشکادر بعدی یا عنوان که 

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  عکس، متن، فیلم، موسیقی و... موضوع،»امکان انتقال و ورود انواع » 

6 Share  امکان انتخاب پخش برای ارائه یا الگوهای دیگر 

 امکان جلو و عقب بردن اسالیدها  <> 1

8 Present  امکان انتخاب انواع الگوی ارائه 
3 Overview  امکان مروری بر اسالیدها در زیر آن 

 (Undo & Redo)تر یا جلوتر له عقبامکان فعالیت رفتن به یک مرح دو فلش خمیده 71

77 Animation  امکان حرکت بخشی به اسالیدها 

72 Background کار با رنگ یا تصویر موردنظر از سیستم یا اینترنت 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 اده از راهنمایی نرمامکان استف 

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 
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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 طراحیدیکند و برای این کار باید با پیافزار پرزی از زبان فارسی پشتیبانی نمیبپردازند. باید توجه داشت که نرم
 را به زبان فارسی را آماده و وارد آن کرد. 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

نرم افزارهای  
تحلیل داده های کمی   35  

 ی  های کمهای تحلیل دادهافزارهدف کلی: آشنایی با انواع نرم
 اهداف یادگیری

 افزار آشنایی با نرمSPSS 
 افزار آشنایی با نرمAMOS 

 افزارهای تحلیل آماری آشنایی با دیگر نرم 
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 مقدمه
بسیار متنوع و هرکدام دارای ظرفیت خاص خود هستند. در این فصل به معرفی  کمّیهای افزارهای تحلیل دادهنرم

 د شد. های هر یک برای استفاده پرداخته خواهافزارهای آماری و ویژگیانواع نرم
 

 افزارهای آماری . انواع نرم17-0
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 نرمرا دارند. تسلط به
افزارها ترین این نرمبرخی از رایج 7-59تناسب نیاز و به کمک همکار و مشاور بهره گرفت. در جدول د و از بقیه بهکر

 شده است. معرفی
 وتحلیل آماری افزارها برای تجزیهترین نرم. برخی از مهم0-17جدول 

 توضیح افزارنام نرم ردیف
7 Excel آماری محدود و اغلب با کاربرد ورود داده و کارهای آماری ساده   هایافزاری از بسته آفیس با روشنرم 
2 SPSS های میدانی وتحلیل آماری بخصوص تحلیل نتایج پرسشنامهبرای تجزیه 
9 SAS های ماتریسیهای پیشرفته بخصوص تحلیلنویسی برای تحلیلهای رایج آماری و امکان برنامهاجرای روش 
4 Lisrel  ای های تحلیل مسیر، تحلیل عاملی و تحلیل خوشهمعادله ساختاری، روایی پرسشنامه، آزمون سازیمدلبرای 
5 Statistica های گرافیکی و نمودارهای زیبا پذیری، قابلیتامکان ارتباط بین عملیات با ویژوال بیسیک و انعطاف 
6 Minitab ای هعدی از مشاهدات، تولید اعداد تصادفی از توزیعبظرفیت 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 رگرسیون خطی و غیرخطی، سازگاری با نسخه 

 ماری ابزار گرافیکی و آ

8 Eview های های اقتصادسنجی، روشروشVAR های )نامحدود و ساختاری( و مدلARIMA  

3 R چیز با دستورات و کدنویسیهای 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 عالوه برخورداری از ظرفیت انواع تحلیلمعادله ساختاری به سازیمدلبا کاربرد 

79 PLS  های تحلیلی چند متغیره نظیر رگرسیون، تحلیل عاملی، همبستگی و شمعادله ساختاری و استفاده از رو سازیمدلبرای
 تحلیل واریانس 

 AMOSو  SPSSافزار آماری پرطرفدار و رایج های آماری تنها به فرایند کار با نرمبا توجه به تعدد انواع برنامه     
 پرداخته خواهد شد. 
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س
 Excel. اکسل 17-2

شده حیهای آماری طراصورت صفحه گسترده و برای انجام فعالیترهای بسته آفیس بهافزاعنوان یکی از نرماکسل به
و  دلیل فراگیر بودنگیرد ولی بهها مورداستفاده قرار میهای آماری کمتر در پژوهشاست. به دلیل محدودیت در روش

ود. شافزارها از آن استفاده مینرم انتقال به سایرامکان ورود داده و حفظ آن در یک فایل صفحه گسترده مناسب و قابل
کنند که از کیفیت و دقت باالیی ها استفاده میبرای واردکردن داده Excel افزارها از نرمبه همین منظور اکثر آماریست

 ها نیز نصب است. در ورود اعداد و حروف برخوردار و روی اکثر سیستم

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 نرمخواهد بود. ازآنجایی Help Winstatو د(  Dataنمودار و جدول، ج(  
های آن کلیک کنید. برای بار دوم که وارد شوید دیگر با نبار باید روی تمام آیکویک 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 
 

17-7 .SPSS 

« بسته آماری برای علوم اجتماعی»و به معنای  Statistical Package for the Social Sciencesمخفف  SPSSافزار نرم
 هایرا برای داده« هاهای تحلیلی، گرافیکی و مدلسازی، تحلیل و ارائه گزارشآماده»امکان رایج افزار است. این نرم

تحلیل پیچیده واریانس، رگرسیون چندگانه و »تا « درصدگیری ساده»ی آن، از کند. دامنه محاسبات آمارفراهم می کمّی
شوند. مرتب می« هاها و ستونردیف»در قالب یک جدول دوبعدی  SPSSها در است. داده« های عمومی خطیمدل

سن، جنس یا »نند ها متغیرهای موردبررسی ماها 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 نرمکند و در ادامه به تحلیل آنافزار میکدگذاری وارد نرم
 خواهد بود. 2-59جدول  گام به شرحشامل سه
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 SPSSافزار گام اصلی در کاربرد نرم. سه2-17جدول 
 توضیح گام ردیف

 ها بر اساس آن افزار و ورود دادهتعریف متغیرها و مشخصات در نرم هاورود داده 7
 های پژوهشو فرضیه های آماری بر اساس سؤاالتافزار مبنی بر روشاستفاده از دستورات مختلف نرم هاتحلیل داده 2
 گرفتن خروجی و ساماندهی جداول با الگوی زبان فارسی  افزارخروجی نرم 9

 های دیگر صفحات گسترده را نیز بخواند. های موجود در فایلتواند دادهمی SPSSافزار نرم     

یا صفحاتی آشنا شد که پس از باز ها باید با پنجره SPSSافزار قبل از هر اقدامی در نرم: SPSSهای . پنجره17-7-0 

ار به شرح افزمشاهده هستند. دو پنجره کلیدی این نرمها قابلشوند یا پس از تغییرات و تحلیلافزار دیده میشدن نرم
 دارند.  7-59هستند که هرکدام دو نوع صفحه به شرح شکل  9-59جدول 

 SPSSافزار ها در نرم. انواع پنجره7-17جدول 
 توضیح عانوا 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 نرمهای قابل. انواع پنجره0-17شکل 

 

های جدید ایجاد توان فایلدر آن میاین پنجره نمایشگر محتوای فایل داده است و : Data Editor . پنجره17-7-2

شود. این باز می Data Viewدر رایانه ابتدا صفحه  SPSSافزار های موجود را اصالح کرد. با باز کردن نرمیا فایل
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س
ها است. تا زمانی که مقدار یا عددی به این برای ورود داده SPSSترین صفحه ها و اصلیصفحه  همان صفحه داده

ده ش، هیچ عملی انجام نخواهد شد. صفحات از نوع گسترده است که موردهای مطالعه یا موارد ثبتصفحه وارد نشود
های مربوط به پاسخگویان یا مشاهدات شوند. مقادیر کدها یا ارزشها نمایش داده میها و متغیرها در ستوندر ردیف

شوند. برای نمایش این صفحه باید دقت می در ردیف و زیر هر یک از متغیرها یا سؤاالت مربوط به آن نمایش داده
 (.  2-59کرد که روی کادر پایین صفحه گزینه مربوط به آن فعال باشد )شکل 

 
 Data Editorمربوط به پنجره  Data View. صفحه 2-17شکل 

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 به تعریف یا معرفی ویژگی« Variable Viewمتغیرها یا 
 هد.  دشود و ماهیت و کیفیت هر متغیر را نشان مییر صفحه باز میدر ز شدهمشخصپنجره متغیرها است که با گزینه 
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 Data Editorمربوط به پنجره  Variable View. صفحه 7-17شکل 

« نمودار»و « جدول»شکل تمامی نتایج آماری پس از اجرای یک دستور آماری به: SPSS Viewer . پنجره17-7-7     

توان شاهد دهد که در آن مییک نمونه از این پنجره را نشان می 4-59. شکل شوندظاهر می output Viewدر پنجره 
 بود.  « های آماری و نمودارهاتوزیع فراوانی، جداول متقاطع، آزمون»نتایج انواع دستورهای آماری ازجمله 

 

 SPSS Viewrاز پنجره  Output View. صفحه 0-17شکل 
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س
بعدی است و توضیحات آن در فصل هشتم و ه یک نمونه جدول یکک شدهارائهخروجی نمونه  شینماصفحهدر 

شود، دو جدول دیده می 4-59طور که در شکل اما هماناست.  شدهارائهمعرفی جداول آماری و انواع محورهای آن 
شده های گمو داده Validهای معتبر یا باالیی گزارش کوتاهی از داده ترکوچکاست. صفحه  شدهارائهدر این صفحه 

های میانگین، میانه و مد نیز گزارش کلی در این جدول دهد. در صورت انتخاب سایر گزارشرا ارائه می Missingیا 
دهندگان پاسخ هایی که در آن برخی پاسخهای گمشده یا دادهشود. باید توجه داشت که در صورت وجود دادهارائه می

ا به هها حساس باشد. در این خصوص دادهید توسط پژوهشگر نسبت به آناند بانداده یا پاسخ نامرتبط یا اشتباه داده
ل شکمقادیر گمشده به عنوانبهافزار مقداری را خواهند بود. نخست خود نرم تیرؤقابلها دو شکل در صفحه دیده

آن را در صفحه  گیرد وعنوان مقادیر گمشده در نظر میگیرد. دوم خود پژوهشگر مقداری را بهنقطه ).( در نظر می
Data View کند.  تعریف می    

 در منو استفاده کرد.  4-59های به شرح جدول توان از گزینهمی Output viewerدر صفحه  برای انواع فعالیت  

 SPSSافزار . توضیح اجمالی از فهرست منوی نرم0-17جدول 
 توضیح فهرست ردیف

7 Draft Viewer  صورت یک متن ساده  قاطعی بهجای جداول تعاملی و تبه 
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    امکان اصالح متن جدول و ویژگی فونت مانند نوع، سبک، رنگ و اندازه 

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 می تشریح زبان محاسبات یا دستوری

 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 داده17-7-0

 شود.  نمایان می 5-59به شکل  Data Editorاز پنجره  Data Viewر صفحه روی کامپیوت SPSSافزار نرم

 
 Data Editorاز پنجره  Data Viewبا صفحه  SPSSافزار . باز شدن نرم1-17شکل 
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ر ظها با تنظیمات موردناما باید متوجه بود که قبل از ورود هرگونه داده به این صفحه باید آن را برای ورود داده           
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 6-17شکل 

 71های هر یک از متغیرها را در ازی صفحه متغیرها باید در صفحه متغیرها ویژگیسبرای تنظیمات و آماده          
 تنظیم شوند.   5-59ها به شرح جدول شده در ستونشاخص نمایش داده

 Variable Viewمتغیر در صفحه  01های یک متغیر بر اساس . انواع ویژگی1-17جدول 
 توضیح انواع ردیف

7 Name ر مانند گذاری خودکابرای 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 کاراکتر یا حرف(  8فرض )با پیش 

4 Decimals فرض دو رقم اعشار( قم اعشار برای مقادیر )با پیشانتخاب تعداد ر 

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 نسبین مقیاس در سه سطح سنجش فاصلهتعیی(Scale)ای ، رتبه(Ordinal)  و اسمی(Nominal)  

تمام متغیرهای  Data Viewدر باالی صفحه گردیم. حاال بازمی Data Viewپس از انجام تنظیمات به صفحه      
دهای مربوط به هر متغیر یا مقوله با های عددی یا کمشاهده هستند. در این مرحله ورود دادهشده 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 شود. شکلافزار انجام میها به نرمیعنی ورود داده SPSSافزار ترین گام در فرایند کار با نرممهم

 دهند. یی از صفحات کامل شده را نشان میهانمونه



  

 

 

 های کمینرم افزارهای تحلیل داده 800

س

 
 SPSSافزار ای از ورود داده به نرم. نمونه7-17شکل 

 
 SPSSافزار ای از ورود داده به نرم. نمونه3-17شکل 

 از باال به پایین وجود دارد.   6-59هایی به شرح جدول بخش Data Viewدر صفحه      
 از باال به پائین Data Editorپنجره  در Data View. اجزای صفحه 6-17جدول 

 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
 در ردیف دوم و شامل دستورات قابل اجرایی چون: 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

 دهنده محتویات سلول فعال نشان میله فرمول یا نوار ویرایش 4
مربوط به موردها که اعداد مربوط به هر متغیر )محور عمودی(  در راست و پائین صفحه  نوارهای افقی و متغیرها نوار نمایش داده 5

 ها با قابلیت حرکت دادن صفحهویرایشگر داده
کادرهای انتخاب صفحه داده  6

 یا صفحه متغیر
مشخص  Variable Viewو  Data Viewها با دو گزینه 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. شده در جدول فوق را نشان میمعرفی Data Viewاجزای صفحه  3-59شکل      

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://kharazmi-statistics.ir/Uploads/Public/MY article/Amozesh narmafzar/11.PNG&imgrefurl=http://kharazmi-statistics.ir/fa/tariifmoteghayervadade.aspx&docid=etQErLrn_Ow5cM&tbnid=XZDg40-rL7rcYM:&vet=10ahUKEwi3yOe3o-PUAhVlCZoKHQTlDY44ZBAzCBUoEzAT..i&w=677&h=219&bih=604&biw=1280&q=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87 Data View  %D8%AF%D8%B1 %D9%86%D8%B1%D9%85 %D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1 SPSS&ved=0ahUKEwi3yOe3o-PUAhVlCZoKHQTlDY44ZBAzCBUoEzAT&iact=mrc&uact=8
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  Data Viewاجزای صفحه . 9-17شکل 

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 نرم01-17شکل 

 شود. پرداخته می SPSSافزار فهرست منوی نرم به توضیح اجمالی از 1-59جدول      
 SPSSافزار . توضیح اجمالی از فهرست منوی نرم7-17جدول 

 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 ا جلوتر، برش و چسباندن، کپی و پاک کردن یک ستون یا سطر تر یبرای 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 رد و... ها، انتخاب مواگذاری پاسخها، وزنسازی متغیرها، ادغام پروندههای 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( بهها )برای رسم، اصالح و بازسازی انواع نمودارها متناسب با مقیاس داده 

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...بر، کوچک کردن صفحات دادهها به دو نیم برابرای شکستن پنجره داده 

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 داده17-7-1

Output افزار نرمSPSS های آماری و گرفتن خروجی معرفی ونگی انواع دستورات مربوط به تحلیلاست. در ادامه چگ
 خواهد شد. 
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س
شود و بعدی هم گفته میبه این نوع جدول یکها )آمار توصیفی(: . جدول و نمودار توزیع فراوانی17-7-1-0

یک جدول  قولهجدول دارای شماره و عنوان )تیتر( است و برای هر متغیر یا م 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 یکوصیفبعدی تنها تترتیب جداول یکاینشود. بهمی

 شود.  ارائه می 8-59جدول 
 SPSSها( در بعدی )جدول و نمودار توزیع فراوانی. مراحل تهیه جدول یک3-17جدول 

 مراحل ردیف
 از نوار منو Analyzeکلیک روی  7
  Frequencies شدن کادر جدید انتخاب کلیک و با باز Descriptive Statisticدر کادر جدید روی  2
 کلیک و انتقال به کادر سمت راست با دبل Frequencies های متغیر در سمت چپ صفحه انتخاب موارد یا گویه 9
)بدون  Noneالف(»با چهار فرصت  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

  continueو سپس کلیک روی 
 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

مانند  ارسیفول انگلیسی چپ به راست با اعداد انگلیسی را به جدول فارسی راست به چپ با متن و کلمات کنید جد
 تبدیل کرد.  3-59جدول 

 . توزیع فراوانی و درصد سبک مطالب در یک روزنامه 9-17جدول 
 درصد فراوانی سبک مطالب ردیف

 43 54 خبر 7
 21 22 گزارش  2
 76 78 مصاحبه  9
 77 72 و تحلیلتفسیر  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         
اختصاص ا هها یا سؤاالت و خط عمودی به درصد فراوانی آناستفاده 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
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 . نمودار نمونه توزیع درصد فراوانی سبک مطالب در یک روزنامه 00-17شکل 

 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 02-17شکل 

کند که آیا رابطه بین دو دو مشخص میکاربرد آزمون خیدو(: دو )کایآزمون خی. فرایند اجرای 17-7-1-2 

تعمیم به جامعه( است. این آزمون مبتنی بر فراوانی مورد انتظار، فراوانی متغیر اسمی، تصادفی یا واقعی )قابل
 های زیر توجه کنید. عنوان نمونه به فرضیهشده و تعداد نمونه برای هر مقوله است. بهمشاهده

 ها تفاوت وجود ندارد. ها و سبک مطالب آنر: بین انواع خبرگزاریفرضیه صف
 ها تفاوت وجود دارد. ها و سبک مطالب آنفرضیه مقابل: بین انواع خبرگزاری

را انتخاب و کلیک کنید  Crosstabsو سپس گزینه  Descriptiveگزینه  Analyzeابتدا از منوی  SPSSبرای اجرا در 
 (.79-59)شکل 
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س

 
 Analyzeاز منوی  Descriptive Statisticاز گزینه  Crosstab. انتخاب 07-17شکل 

 شود. پدیدار می 74-59شکل ای بهصفحه Crosstabبا دستور     

 
 Crosstab. نمایش صفحه 00-17شکل 

)سطر و ستون( منتقل کنید. روی هر متغیر از کادر سمت  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 می چپ

 باز شود. 75-59کلیک تا پنجره شکل  Statisticهای قابل انتخاب در مقابل کادرها یعنی گزینه گزینه دوم از گزینه
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 Chi- Squareو انتخاب  Crasstab Statistic. صفحه 01-17شکل 

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. رضیه کمک میاست که به تحلیل داده و آزمون ف 71-59نمونه جدول 

 دو  داری آزمون خی. نمونه یک جدول خروجی معنی01-17جدول 

     
کمتر باشد،  15/1توجه کرد. اگر مقدار آن از  .Asymp Sigجهت بررسی نتیجه آزمون فرضیه ابتدا باید به مقدار 

د یعنی اختالفی وجود ندارد و بیشتر بو 15/1دار وجود دارد. اگر مقدار از 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
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س
دو یک آزمون ناپارامتری است نیست. به علت آنکه آزمون خی« داراختالف در سطح آماری معنی»شود یعنی تأیید می

وع نضعیت برتری یا بهتری را مشخص کند، صرفاً متفاوت بودن وضعیت را با توجه بهگیری یا وتواند جهتو نمی
 استفاده کرد.  « وی کرامر»توان از آزمون متغیر نشان خواهد داد. برای تعیین شدت رابطه می

-pearson Chiسطر »از « دوخی»منتقل نکنید بلکه سه عبارت  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 

 ورد . نمونه جدول مستخرج از جدول خروجی خی دو در محیط00-17جدول 
 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 

ا فقط اطالعات یک روزنامه، هشوند و در مواردی از میان آنبرای نمونه در مواردی چند روزنامه با هم تحلیل محتوا می
 طی خواهد شد.  72-59شود. برای این عمل مراحلی به شرح جدول طور مجزا آورده میبه

 SPSS. تفکیک اطالعات یک روزنامه از بین چند روزنامه تحلیل محتوا شده در 02-17جدول 
 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
 انتقال مقوله موردنظر مانند یک روزنامه در مورد فوتبال و انتقال به قسمت سمت راست  9
 «ها مانند انتخاب زیرمقوله شماره یک در جلوی موضوع موردنظر و ورود عالمت مساویخاب فرمول بر اساس تعریف زیرمقولهانت 4

 « Continue»و در ادامه زدن گزینه « عدد یک»و سپس 
 شود. ه میبرای آن روزنامه محاسب« جدول، نمودار و آزمون آماری»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  Analyzeید از نوار منو به گزینه برای اجرای این آزمون با. فرایند اجرای آزمون همبستگی: 17-7-1-7

Correlate  و بعدBivariate  خواهیم رفت.  76-59به شرح شکل 
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 SPSSافزار . فرایند اجرای آزمون همبستگی در نرم06-17شکل 

تر یک ضریب همبستگی ارزشی از منفی یک تا مثبت یک دارد. هر چه قدر عدد به منفی یک یا مثبت یک نزدیک     
یک نمونه جدول خروجی مربوط به  79-59باشد، نشان از وجود رابطه منفی یا مثبت بین متغیرها دارد. جدول 

 دهد. همبستگی را نشان می

 . یک نمونه خروجی دستور آماری بررسی همبستگی بین دو متغیر07-17جدول 
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س
نشان از معناداری  4/1ستگی مثبت شده با دایره، ضریب همبدر جدول خروجی نمونه بر اساس اعداد مشخص     

 شود. رابطه خطی بین دو متغیر موردبررسی دیده می (p<.001) 117/1آماری در سطح خطای 

برای اجرای تحلیل عاملی ابتدا باید متغیرهای موردنظر را بر اساس . فرایند اجرای آزمون تحلیل عاملی: 17-7-1-0

 انتخاب کرد.  71-59شکل 

 
 انتخاب عامل یا متغیرها برای تحلیل عاملی  . مراحل07-17شکل 

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 . مراحل استخراج عوامل از راه تحلیل مؤلفه03-17شکل 
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ند. ککند و در اغلب موارد این گام تفسیر عوامل را تسهیل میتر میفهمهای کار را قابلخدمات چرخشی خروجی     
تر شدن هر متغیر با یک عامل منفرد خواهد بود. این برای این منظور چرخش واریماکس منجر به نتایجی برای ساده

 های رایج چرخش است. زینهشده از گنمایش داده 73-59فرایند که در شکل 

  
 . مراحل استفاده از چرخش واریماکس برای عوامل 09-17شکل 

فرض متغیرها صورت پیشبه SPSSافزار تر باید به نکاتی توجه داشت. نرمهای خواندنیبرای دستیابی به خروجی     
ین فرمت اغلب متقاعدکننده است اما در کند. اگرچه اها فهرست میرا بر اساس ترتیب ورود به صفحه پردازشگر داده

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.  21-59یا کمتر است. برای این کار از شکل  4/1
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س

 
 استفاده از فرمت نمایش ضریب. 21-17شکل 

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 ارزشکند. دامنه کمک می
 توجه کنید.  74-59شوند. برای نمونه به جدول از تحلیل خارج می 4/1عوامل خواهد بود. بارهای زیر 

 های چرخش یافته . جدول خروجی نمونه از ماتریس مؤلفه00-17جدول 

 
استفاده  27-59توان از مسیری به شکل ها برای تحلیل آتی  میامتیازات عامل و استفاده از آن برای ذخیره کردن    

 شود. کرد. امتیازات عامل با عنوان متغیرها در فایل اطالعات در طول هر ستون از اطالعات ذخیره می
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 . فرایند ذخیره امتیازات عامل 20-17شکل 

-های مشابه پاسخبرای تشخیص گروه: (K-Means)ای های خوشهداده . فرایند اجرای آزمون تحلیل17-7-1-1

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 شده است. با تحلیل خوشهنمایش 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
شرایط وجود تعداد زیاد متغیر این روش مناسب نیست. اگر تعداد متغیر زیاد بود بهتر است از روش تحلیل عاملی 

 ها استفاده کرد.  برای کاهش ابعاد داده
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س

 
 K-meansای . فرایند اجرای آزمون تحلیل خوشه22-17شکل 

 SPSSافزار شود. نرمانتخاب می« هامتغیرهای مورداستفاده برای گروه پاسخ»ابتدا « ایتحلیل خوشه»برای اجرای      
ا برای ا رهتوان عضویت خوشهکند. میدهندگان به سؤاالت خاص استفاده میبندی 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.) 

     
 Kmeansای . ذخیره تحلیل خوشه27-17شکل 
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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 پاسخاس میزان فاصله آناس

« اهمراکز خوشه»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»برای شناسایی  توجه کرد. 24-59با بیضی زردرنگ در شکل  شدهمشخص

وجه توان متدهنده در هر خوشه میها را تشخیص داد. با توجه به تعداد پاسخهای موجود بین گروهسؤال باید تفاوت
ه وداشت، یعنی به تعداد کافی گر« یک یا دو گروه»سمت ها چولگی زیاد بهها در هر گروه شد. اگر خوشهتوزیع آن

 وجود ندارد.

    

 
 K-meansای . نمونه خروجی یک تحلیل خوشه20 -17شکل 

وان تها استفاده کرد. برای این منظور میتوان از آمار توصیفی برای تحلیل بهتر آنها نهایی شدند میوقتی خوشه     
به یاد داشته باشید که عضویت رفت.  Crosstabsازآن به و پس Descriptive Statisticsبه 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. ها را به کادر ردیفها بشود. در ادامه گزارهها کلیک کنید تا متغیرها وارد کادر ستونستون
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 ای ر توصیفی برای تحلیل خوشه. استفاده از آما21-17شکل 

های مختلف استفاده کرد. منظور مقایسه گروهتوان از درصدها در جدول متقاطع برای درک فراوانی توزیع بهمی     
کنیم. از خروجی این بخش برای کلیک می Cellsها روی دکمه ها و ستونبعد از انتخاب و ورود متغیرها به ردیف

 26-59مانند شکل جدولی به Continueشود با کلیک بر روی گزینه نای درصد  استفاده میکنترل کادر ستون بر مب
 دهد. شود که درصدهای درون هر بخش را نمایش میایجاد می

  
 ای های خوشه. گرفتن خروجی با توجه به درصدها برای مقایسه تحلیل26-17شکل 

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
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 هاای با انواع آمارها برای مقایسه تفاوت خوشه. نمونه خروجی نتایج تحلیل خوشه01-17جدول 

 
 

رد. سپس بین را شناسایی کابتدا باید متغیرهای پیش . فرایند اجرای آزمون رگرسیون لجستیک دوتایی: 17-7-1-6

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  21-59بر اساس شکل 

امکان انتخاب یک روش از پنج روش موجود را  Methodبین در شکل واردشده است. کادر بانام چندین متغیر پیش
 های رگرسیون است. رویکردی استاندارد در مدل Enterکند. گزینه فراهم می

 
 لجستیک دوتایی. فرایند اجرای آزمون رگرسیون 27-17شکل 

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
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س

 
 . نمونه جدول خروجی رگرسیون لجستیک دوتایی  23-17شکل 

 
  AMOSمعادله ساختاری با تأکید بر  سازیمدلافزارهای . نرم17-0
، «AMOS»توان به ها میشده است که از پرکاربردترین آنمعادله ساختاری طراحی سازیمدلافزارهای متعددی برای نرم

«LISREL » و«PLS »شود به توصیه می« معادله ساختاری سازیمدل»افزار مناسب اشاره کرد. برای انتخاب نرم
 ( SEM-PLS ) ه ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئیمالحظات استفاده از هر روش توجه شود. روش معادل

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، 
 ها یا لیزرل و ایموسدر مقایسه با نسل اولی PLS یابی معادله ساختاریهای استفاده از روش نسل دوم مدل. ویژگی06-17جدول 
 ویژگی ردیف

 های نسل اول با نیاز به تعداد نمونه زیادامکان کار با حجم نمونه اندک برخالف روش 7
 ترین مقدار حاصل از دو قاعده:( = بزرگ7335دیدگاه بارکالی و همکاران)از  PLSروش تعیین حداقل نمونه الزم برای  2

 گیری پژوهشگیری با بیشترین شاخص در میان الگوهای اندازههای الگوی اندازهالف( دو ضرب در تعداد شاخص
 ب( دو ضرب در بیشترین روابط موجود در بخش ساختاری الگوی اصلی پژوهش در ارتباط با یک متغیر 

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 

 هادادههای نسل اول بر نرمال بودن توزیع شرط روشهای با توزیع غیرنرمال برخالف پیشبرای حتی داده PLSامکان استفاده از  4
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 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      
است اما قابلیت انجام  سازیمدلمعادله ساختاری است. هرچند هدف از طراحی آن  سازیمدلبرای  SPSS مربوط 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 میرممعادله ساختاری در این فصل تنها به روند انجام کار با ن سازیمدل

 نمایان شود.  23-59ای به شکل افزار را با کلیک روی آیکون اجرا یا باز کرد تا صفحهنخستین گام باید نرم

 
 افزار ایموس. محیط نرم29-17شکل 

هومی نیاز است. پس از نهایی ای اجرا ابتدا به یک مدل مفبرای تحلیل مسیر: بر AMOS. فرایند کار با 17-0-0

 شود. افزار و محیط مورداشاره دنبال میبرای تحلیل مسیر در نرم 71-59شدن مدل مفهومی، مراحلی به شرح جدول 

 برای تحلیل مسیر AMOSافزار . فرایند کار با نرم07-17جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 افزارترسیم مدل در صفحه نرم ترسیم مدل نظری  7
 افزارواردکردن متغیرها با فایل داده به نرم هاد دادهورو 2
 هاافزار و ذخیره آنگذاری متغیرها در نرمنام عنوان و توضیحات مدل 9
 آزمون مدل و تحلیل مسیر  آزمون مدل  4
 های متنی برای تفسیر و تحلیل مسیر با جزئیات استفاده از خروجی خروجی متنی 5

انتخاب و سپس برای طراحی مدل نظری خود،  newگزینه   Fileاز منوی افزار: ی در نرم. ترسیم مدل نظر17-0-2

 Viewرا انتخاب کنید. برای تغییر نحوه قرارگیری مدل در صفحه، از منوی  Draw Observedگزینه Diagramاز منوی 
 . شودباز می 91-59ای به شکل را انتخاب کنید. صفحه …Interface Properties گزینه 
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 Interface Properties. صفحه تنظیمات 71-17شکل 

را انتخاب  Duplicateگزینه Editپس از طراحی یکی از متغیرها در صفحه، برای ایجاد  متغیرهای دیگر، از منوی       
را  نداشته و آکند. 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 ایموس70-17شکل 

مدل مفهومی خود را انتخاب کنید و مسیرها را مطابق  Draw pathگزینه  Diagram برای طراحی مسیرها از منوی     

 ترسیم کنید.   92-59مانند شکل 

 
 . طراحی مسیرها در ایموس72-17شکل 

را انتخاب کنید. سپس در داخل  Draw unique variableگزینه  Diagramبرای طراحی واریانس خطا، از منوی      
( کلیک کنید. در این صورت زاها رفته است )متغیرهای وابسته یا درونهر یک از متغیرهایی که مسیر به سمت آن

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 
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 . طراحی واریانس خطا در ایموس77-17شکل 

ای کنیم تا صفحهرا انتخاب می …object propertiesها راست کلیک و ری واریانس خطا، روی دایرهگذابرای نام     
 شود. نمایان  94-59به شکل 

 
 object properties. صفحه تنظیمات 70-17شکل 

شده در دهوارد کنید و سپس کادر را ببندید. اسم دا E1نامی برای واریانس خطا مانند  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 ایموس71-17شکل 

فاده ا استطرف آن نرفته( بزا )متغیری که هیچ مسیری بهکه در مدل شما بیش از دو متغیر مستقل یا بروندرصورتی     
  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 داده17-0-7

 شود. نمایان 
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 Data Files . صفحه تنظیمات 76-17شکل 

 Openموردنظر را ازآنجا انتخاب و روی  Spssشود که باید فایل در دیگری باز میکا File Nameبا کلیک روی      
 Variables In گزینه Viewشده به درون مدل از منوی کلیک کنید. برای وارد نمودن متغیرهای مشاهده Okو سپس 

Dataset ود. با نمایش متغیرهای موجود در فایل نمایان ش 91-59ای به شکل را انتخاب تا صفحه 

 
 ها. صفحه متغیرهای موجود در فایل داده77-17شکل 

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. از درون کادر بکشید و درون مستطیل 59-98

 
 شده پس از ورود متغیرها با فایل داده به کادر مربوطه . مدل تکمیل73-17 شکل

گزینه  Viewافزار، از منوی جهت مشخص نمودن نحوه آزمون مدل توسط نرم. عنوان و توضیحات مدل: 17-0-0

Analysis Properties  شود. نمایان  93-59را انتخاب تا شکل 
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 لیل. صفحه تنظیمات مشخصات تح79-17شکل 

مربوط  indirect, direct & total effectsدر باالی کادر کلیک و کادر را تکمیل کنید. گزینه  Outputروی گزینه      
نیز به بررسی نرمال بودن  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 عنیپردازد. برای محاسبه متوزیع متغیرها می
های این آزمون را )اغلب تعداد زیر نمونه Number of bootstrap samplesکادر را ببندید. در قسمت  کنید و سپس

دد است. گیری مجش نمونهها نیازی به تغییر ندارند. بوت استراپ نوعی رو( مشخص کنید، بقیه گزینه511تا  211بین 
ن، هایی مانند میانگیسازد و شاخصاین روش با استفاده ازسرگیری، تعدادی مشخصی نمونه از روی نمونه  اصلی می

 Fileکند. در مرحله بعد برای ذخیره نمونه مدل، از منوی ها محاسبه میانحراف  استاندارد و غیره را برای این نمونه
 کلیک کنید.  saveبازشده نامی برای مدل خود انتخاب و روی  در صفحه را انتخاب و Saveگزینه 

انتخاب تا مدل موردنظر  calculate estimatesگزینه Analyze برای آزمون مدل از منوی . آزمون مدل: 17-0-1

-59کلیک تا شکل  صورت گرافیکی، روی آیکون شود. پس از آزمون برای مشاهده نتایج آزمون مدل بهآزمون 
 نمایان شود.   41

 
 . مدل آزمون شده نمونه 01-17شکل 



  

 

 

 های کمینرم افزارهای تحلیل داده 822

س
پارامترهای استاندارد نشده مدل آزمون گزارش و در ستون وسط و کنار شکل عبارت  41-59در شکل      

unstandardized estimates شود. برای مشاهده پارامترهای استانداردشده روی عبارت مورداشاره کلیک و می فعال
 نمایان گردد.  47-59انتخاب شود تا شکل  standardized estimatesگزینه 

 
 . پارامترهای استانداردشده مدل آزمون شده نمونه 00-17شکل 

 ها به میزان واریانس تبیینهای مسیر یا بتا هستند و اعداد روی مستطیلدر این شکل اعداد روی مسیرها همان وزن     
 درصد است.  29/. یا 29یانس تبیین شده تصمیم به استفاده شده اشاره دارند. برای نمونه وار

شده گرافیکی بسیار خالصه هستند و برای مشاهده جزئیات مدل آزمون شده نتایج ارائه. خروجی متنی: 17-0-6

 نمایش داده شود.   42-59ای به شکل را انتخاب کرد تا صفحه text outputگزینه   View توان از منویمی

 
 نمایش متنی ایموس. صفحه02-17شکل 

شوند. مثالً برای مشاهده ضرایب مسیر، سطح صورت متنی گزارش میدر این صفحه جزئیات مدل آزمون شده به     
کلیک  Estimatesداری، میزان واریانس تبیین شده، اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل در قاب باال سمت چپ، روی معنی

 شود. پدیدار  49-59تا شکل 
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 Estimates. نتایج 07-17شکل 

 های برازش مدلتوانید از نتایج این قاب استفاده کنید. برای مشاهده شاخصبسته به اهداف پژوهش خود، می     
 نمایان شود.  44-59ای به شکل استفاده کرد تا صفحه Model Fitتوان از خود می

 
 Model Fit. نتایج 00-17شکل 

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 معنی01-17شکل 

دار است. برای معنی 17/1در سطح   (Easofuse)شدهرات کل سهولت استفاده ادراکبرای نمونه در این شکل اث     
 را انتخاب کنید. standardized indirect effects داری اثرات غیرمستقیم نیز در باال سمت چپ، مشاهده سطح معنی

 
یبی از تحلیل تأییدی و معادله ساختاری ترک سازیمدل: AMOSافزار معادله ساختاری با نرم سازیمدل. 17-0-7

گیری )بررسی پایانی و روایی( و تواند شامل آزمون مدل اندازهرگرسیون چند متغیره است که آزمون کلی مدل می
آزمون مدل ساختاری )ضریب مسیر و واریانس تبیین شده( باشد. مزیت معادله ساختاری بر تحلیل مسیر این است که 

معادله  سازیمدلتر و نزدیک به واقعیت دارد. مراحل اجرای ی، نتایج معقولگیراین روش با حذف خطاهای اندازه
 شده است. ارائه 71-59افزار در جدول ساختاری با نرم

 معادله ساختاری سازیمدلبرای  AMOSافزار . فرایند کار با نرم07-17جدول 
 توضیح مراحل ردیف

 های آن افزار و ورود دادهر در نرمترسیم مدل مفهومی موردنظ 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 گیریآزمون مدل اندازه 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 اندازه17-0-7-0

 گیرد. برای بررسی پایانی یعنی ضریبهای پرسشنامه صورت میشده یا گویهها توسط متغیرهای مشاهدهدرست سازه
ای هیابد را برای تحلیلها ضریب آلفا افزایش میاستفاده و سؤاالتی که با حذف آن SPSSافزار توان از نرما میآلف

های پژوهش را تحلیل و درنهایت کل معادله ساختاری، ابتدا هر یک از سازه سازیمدلگذاری کرد. در بعدی عالمت
وس صفحه افزار ایمرای تحلیل تأییدی پرسشنامه موردنظر در نرمشوند. بگیری باهم تحلیل تأییدی میابزارهای اندازه
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 Draw گزینه Diagramگیری سازه از منوی کنیم. برای رسم مدل اندازهایجاد می Newو گزینه File جدیدی از منوی

indicator   variable   س به سپ غیر مکنون )دایره( ایجاد شود.ترا انتخاب و روی صفحه طراحی کلیک کنید تا یک م
 ایجاد گردد.   46-59شده داخل دایره کلیک کنید تا شکلی مانند تعداد سؤاالت پرسشنامه یا متغیرهای مشاهده

 
 . طراحی مدل تحلیل تأییدی06-17شکل 

وند. جا شتا متغیر مکنون به همراه نشانگرهایش جابه کنید انتخاب نوارابزاررا از  گزینه   ،پس از طراحی مدل      
تا با کلیک داخل متغیر مکنون، بتوانید نشانگرها در جهت مطلوب خود  کنید را انتخاب Rotateگزینه  Editمنوی از 

شده )مربع( را انتخاب و روی یکی از متغیرهای مشاهده Moveو گزینه  Editبچرخانید. سپس با استفاده از منوی 
طا شوند. روی واریانس خبه همراه این متغیر کشیده میشده دیگر نیز و 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 دهداشته و اندازه آن را تغییر داد. در مورد متغیرهای مشاهو روی متغیر مکنون دکمه چپ ماوس را نگه
های خطا، روی هر یک از متغیرها کلیک گذاری متغیر مکنون و واریانسخطا نیز این کار قابل انجام است. برای نام

 Variableظاهر شود. سپس در قسمت  Object properties را انتخاب کنید تا کادر Object propertiesراست کرده و 

name  گزینهtext انتخاب کرد.   41-59متغیر مانند شکل  توان نامی برایمی 

 
 Object propertiesای . کادر محاوره07-17شکل 

 شود. نمایان می 48-59ای مانند شکل پس از اعمال دستور صفحه     
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 شده برای یک متغیر نمونه . مدل تحلیل تأییدی تکمیل03-17شکل 

 شود.نمایان می 43-59ای مانند شوند و صفحهگفته وارد مییشبه شرح پ هاپس از کامل نمودن طراحی مدل، داده     

 
 ها مدل آماده آزمون پس از ورود داده .09-17شکل 

شده است. شده در یک مورد عدد یک نمایش دادهدر مسیرهای متغیر مکنون به متغیرهای مشاهده 43-59در شکل      
 گیریکه واحد اندازهشود. ازآنجاییی متغیر مکنون انجام میگیراین عمل برای رفع مشکل عدم تعیین واحد اندازه

موجب استاندارد  7معادله ساختاری معلوم نیست. با ثابت کردن یکی از مسیرها با عدد  سازیمدلمتغیر مکنون در 
 شویم. گیری متغیر مکنون میشدن واحد اندازه

نجام آزمون تحلیل تأییدی پرسشنامه مدل را ذخیره و از در ادامه برای ا . آزمون تحلیل تأییدی مدل: 17-0-7-2    

را انتخاب تا شکلی مانند  Outputرا انتخاب و روی صفحه ظاهرشده گزینه  Analysis propertiesگزینه  View منوی
 نمایان شود.   59-51
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 Analysis properties . صفحه 11-17شکل 

واریانس تبیین شده  Squared Multiple Correlationsرهای عاملی و با Standardized Estimates در این کادر،      
نیز به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای  Test for normality and Outlierها توسط متغیر مکنون هستند. سؤال

 پردازد. پس از تکمیل، این کادر را ببندید. شده میمشاهده
را انتخاب و سپس برای  Calculate estimatesگزینه  Analyzeتأییدی، از منوی در ادامه برای انجام آزمون تحلیل      

کلیک کنید. برای مشاهده بارهای عاملی و واریانس تبیین شده سؤاالت روی  مشاهده نتیجه گرافیکی روی 
Standardized estimates نمایان شود.  57-59ای مانند شکل در ستون کنار شکل کلیک کنید تا صفحه 

 
 . نتیجه آزمون تحلیل تأییدی نمونه 10-17شکل 

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 
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 نمایش نتیجه بررسی همانندی مدل. صفحه12-17شکل 

 داری بارهای عاملی رویکه درجه آزادی مدل مثبت است، بنابراین برای بررسی معنیبا توجه به شکل ازآنجایی      
Estimates نمایان شود.  59-59ید تا شکل کلیک کن 

 
 . نتیجه بررسی معناداری بارهای عاملی17-17شکل 

 .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 Fitآماره تی( برای مشاهده برازش مدل روی 
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 PU. بررسی برازش پرسشنامه نمونه یا 10-17شکل 

های برازش نیز نشانگر برازش نسبتاً مناسب این پرسشنامه است.  پس از انجام تحلیل تأییدی برای یک شاخص     
ن دار نبود آها نیز تکرار شود. هنگام انجام تحلیل تأییدی اگر باری معنیپرسشنامه 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
کنند. مدل را دوباره آزمون کنید و اگر برازش پایین ها مقادیر آلفا افزایش پیدا میسؤاالتی را حذف کنید که با حذف آن

شده د. یکی دیگر از عوامل عدم برازش نرمال بودن توزیع متغیرهای مشاهدهبود متغیرها را دوباره به مدل اضافه کنی
های چولگی کلیک تا شاخص Assessment Of normalityروی  Text Outputاست. برای بررسی این امر در پنجره 

( را -7از  و کمتر 7و کشیدگی مربوط به سؤاالت را مشاهده کنید. سؤاالت با بیشترین کشیدگی و چولگی )بیشتر از 
 حذف و مدل را مجدد آزمون کنید. 

ده شگیری باید همه متغیرهای مکنون با متغیرهای مشاهدهبرای آزمون مدل اندازهگیری: . آزمون مدل اندازه17-0-7-7

توجه کنید. برای طراحی  55-59ها بررسی شوند. برای نمونه به مدلی مانند های برازش آنمربوط طراحی و شاخص
را انتخاب و متغیرهای مکنون را به هم  Draw covarianceگزینه  Diagramبین متغیرهای مکنون از منوی  همبستگی

 ها را نیز همانند قسمت قبل به مدل اضافه کنید. وصل کنید. داده
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 گیری. طراحی مدل اندازه11-17شکل 

مل نموده و آن را آزمون کنید تا شکلی آن را همانند قسمت قبل کا Analysis propertiesپس از طراحی مدل،      
 نمایش داده شود.   56-59مانند 

 
 گیری پذیرش فناوری. آزمون مدل اندازه16-17شکل 

Text output  را از منویView داری بارهای عاملی و واریانس انتخاب کرده و در پنجره خروجی متنی به بررسی معنی
 51-59های برازش بپردازید. در شکل مانندی مدل و بررسی شاخصتبیین شده سؤاالت بپردازید. همچنین به ه

 اند. شدهگیری ارائههای برازش مدل اندازهشاخص
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 گیریهای برازش مدل اندازه. شاخص17-17شکل 

است در حد  18/1که  RMSEAجز گیری بههای برازش مدل اندازهبینید، شاخصطور که در شکل میهمان     
کلیک کرده و سؤالی که بیشترین کشیدگی و  Assessment of normalityارند. برای اصالح مدل. روی مطلوبی قرار د

بینید، می 58-59طور که در شکل مدل حذف کنید. سپس مدل را مجدداً آزمون کنید. همان (ATD3)چولگی را دارد از 

  کلیک کرد.وان روی تشود. برای برگشتن به حالت طراحی میبرازش مدل بهتر می ATD3با حذف 

 
 های برازش بعد از اصالح مدل. شاخص13-17شکل 

را انتخاب و در صفحه  Save asگزینه  Fileبرای آزمون مدل ساختاری از منوی . آزمون مدل ساختاری: 17-0-7-0

ب و تمامی را انتخا Eraseگزینه  Edit کلیک کنید. سپس از منوی Save ظاهرشده نام جدیدی برای مدل نوشته و روی
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-59انتخاب و متغیرهای مکنون را همانند شکل  Editرا از منوی  Moveازآن مسیرهای همبستگی را حذف کنید. پس

 ها را رسم کنید. مرتب و واریانس خطای متغیرهای وابسته را رسم و درنهایت مسیر علی بین آن 53

 
 . مدل ساختاری پذیرش فناوری19-17شکل 

 تکمیل کنید.  61-59های را انتخاب و آن را همانند شکل Analyze Propertiseینه گز Viewاز منوی      

 
 Analyze Propertiseای . کادر محاوره61-17شکل  

 نمایش داده شود.  67-59ای مشابه شکل تا صفحهکنید پس از تکمیل، مدل را آزمون      

 
 .  مدل آزمون شده پذیرش فناوری60-17شکل 

 نمایان شود.  62-59کلیک کنید تا تصویری به شکل  Text Outputرای مشاهده خروجی متنی روی ب          
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 . خروجی متنی مدل آزمون شده62-17شکل 

 به آن اشاره شد.  ترپیشتفسیر این بخش نیز همانند تحلیل مسیر است که 
 

 0افزار لیزرل. نرم17-1
روابط »شده  معادله ساختاری است. لیزرل مخفف سازیمدلرها در زمینه افزاترین نرمشدهافزار لیزرل از شناختهنرم

های سایر شود. این برنامه قادر است از دادهاستفاده می 2«معادله ساختاری سازیمدل»است که برای « ساختارمند خطی
دمتغیری اده رگرسیون چناستفاده کند. تکنیک تحلیل چندمتغیری بسیار کلی و نیرومند از خانو  SPSSافزارها نظیر نرم

 –ای از معادالت رگرسیونی را بر مبنای ماتریس کواریانس دهد تا مجموعهاست که به پژوهشگر این امکان را می
اری( چند متغیر مکنون مستقل و وابسته )مدل ساخت زمانهموتحلیل تر، لیزرل بر تجزیهواریانس آزمون کند. به بیان ساده

 ازیسمدلمعادله ساختاری،  سازیمدلگیری یا تحلیل عاملی تائیدی( به پذیر )مدل اندازههاز طریق متغیرهای مشاهد
مبتنی بر ماتریس کواریانس، تحلیل مسیر تائیدی )تحلیل مسیر و تحلیل عاملی تائیدی( تأکید دارد. مدل روابط ساختاری 

ای از روابط ود، شامل مجموعهترین شکل خدرکلی LInear Structural RELationships( یا LISRELخطی )
ان متغیرها روابط علی می»و « گیری معتبرگیری متغیرها با ابزار اندازهاندازه»ساختاری خطی است که با دو مسئله اساسی 
سرکار دارد و مقصود از آن کمک به حل این دو مسئله است. کاربرد « و توان تبیین این روابط یا روابط ساختاری

 است.  78-59ساختاری شامل مواردی به شرح جدول  معادله سازیمدل
 
 
 

                                                           
1. LISREL (Linear Structural Relationships) 
2. SEM (Structral Equisition Modeling) 
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 معادله ساختاری  سازیمدل. کاربرد 03-17جدول 

 کاربردها ردیف
 زا(  زا( و وابسته )درونروابط بین متغیرهای مستقل )برون سازیمدلایجاد مدل ساختاری یا  7
 نون( و آشکار روابط متغیرهای پنهان )مک سازیمدلگیری یا ایجاد مدل اندازه 2
 پذیرگیری متغیرهای مشاهدهخطاهای اندازه سازیمدل 9
 های عینیتحلیل مسیر و تحلیل عاملی تائیدی با آزمون فرضیات استنباط شده از ادبیات موردبررسی به کمک داده 4
 چندین متغیر مکنون )مستقل و وابسته( زمانهمتحلیل  5

ساختاری بر روابط خطی متغیرهای مکنون با یکدیگر و متغیرهای مکنون با متغیرهای معادله  سازیمدلکه ازآنجایی     
 کند.( استفاده میMaximum Likelihoodپذیر تأکید دارد، در تحلیل خود از  حداکثر درستنمایی )مشاهده

 دنبال کرد.  73-59توان در مراحلی به شرح جدول افزار لیزرل را میفرایند کار با نرم
 افزار لیزرل. فرایند کار با نرم09-17جدول 

 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 عنوان و توضیحات مدل 9
 تعیین متغیرهای مستقل و وابسته و انتقال به صفحه و تنظیم روابط تحلیل عامل و مسیر تنظیم متغیرها در فضای تحلیل مسیر 4
 های هر متغیر پنهان در مدل برای محاسبات تحلیل عاملمبنا قرار دادن یکی از شاخک مبنا قرار دادن یک متغیر پنهان 5
 لحاظ ظاهری آماده است ولی بدون ساختن فایل متنی قابلیت اجرا ندارد. مدل به 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
 لهای برازش کل مدافزار برای بهبود آمارهاجرای پیشنهادهای آرایشی خود نرم 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      
معادله ساختاری تأکید بر روابط خطی متغیرهای مکنون با یکدیگر و  سازیمدلکه خاص اشاره خواهد شد. ازآنجایی

 کند. پذیر دارد، در تحلیل خود از حداکثر درستنمایی استفاده میمشاهدهمتغیرهای مکنون با متغیرهای 
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نرم افزارهای  
تحلیل داده های کیفی   45  

ای هرکاربرد برای تحلیل دادهافزارهای پهدف 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 

 مکافزار میکآشنایی با مبانی و کاربرد نرم 
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 مقدمه

اربرد افزارهای پرکهای کیفی وجود دارد. در این فصل به معرفی انواع نرموتحلیل دادهافزارهای متعددی برای تجزیهنرم
 خواهد شد.  های کیفی پرداختهبرای تحلیل داده

 
 . مبانی کار روش پژوهش کیفی 10-0
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 شترز نباشد. بنا بر دیدگاه اکمی سای هااربزاسایر 
کاربرد دارد. هر پژوهش کیفی شامل سه جزء « ازحد بدون ایجاد ادراک جدیداطالعات بیش»یا « ئلهمسرد موم در ک

 است.  7-54اصلی به شرح جدول 
 . سه جزء اصلی در پژوهش کیفی0-10جدول 

 ویژگی ردیف
 د سنا، مشاهده و امنابع متنوعی مانند مصاحبهآوری داده از جمع 7
 شبکه مفاهیمدن کرو برقرار ها مقولهها، تشکیل دادهحجم از کاستن پردازی و یی چون مفهومهاهشیوبا ها 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 دی را با توجه به موقعیتهای متعدد 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 میهای پژوهشبنابراین از ویژگی
 های پژوهش کیفی. برخی ویژگی2-10جدول 

 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 بهادهشناسی و تحلیل دشده و استانداردی برای روشفقدان اصول و قواعد از پیش تعیین 4
 هاآن ها با ورود عمیق پژوهشگر بهتسخیر و کشف معنای داده 5
 ها، مضامین و مشترکاتصورت تممعنادهی به مفاهیم به 6
 های کلی و غالباً حساس به محیط پژوهش خاص ساخت سنجه 1
 ها نوشتهت و دستها به شکل کلمات و برگرفته از اسناد، مشاهداآوری 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

                                                           
1. Strauss and Corbin (1998) 
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ه های شخصی پژوهشگر ببرخی از این موارد باعث ایجاد نگرانی از غیرقابل اطمینان بودن نتایج و ورود قضاوت     

فی( های کیافزارهای تحلیل دادهها )نرمگیری از ابزارهای استاندارد تحلیل دادهشود. بنابراین بهرهوهش میجریان پژ
فی به های کیافزارهای تحلیل دادهمانند 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، حسنوضعیت این نوع پژوهش سروسامان می
 پذیریتوان از چهار مالک اعتبارپذیری )اعتبار درونی(، انتقالهای کیفی میبرای روایی و پایایی نتایج در پژوهش      

)اعتبار بیرونی(، قابلیت اطمینان )پایایی( و تأییدپذیری )عینیت( نام برد. درواقع به این سؤال پاسخ داد که چرا مخاطب 
 باشد. بنابراین دالیل وجود روایی بسیار مهم هستند.  باید به نتایج پژوهش اعتماد داشته

     
 های کیفیافزارهای تحلیل داده. مبانی نرم10-2
و امثال آن هستند و از اصول و قواعد  SPSS مانند کّمیافزارهای های کیفی متفاوت از نرمافزارهای تحلیل دادهنرم

 ، فرایند تحلیل با اصول و قواعدکمّیهای افزار تحلیل دادهک نرمهای خام به یکنند. 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»یت افزارها قابلشود. این نرمشده اجرا نمیورود داده به همین شکل و بر مبنایی از پیش تعیین
های موجود را خواهند داشت. پژوهش سازی برخی اطالعات بر اساس الگوریتمها و برجستهمند و منطقی دادهنظام

هشگر صورت الکترونیکی در اختیار پژوافزار کیفی فرایند پژوهش را بهجای اعداد بر کلمات تأکید دارد. نرمکیفی به
فزارهای اکه نرمشوند؛ درحالیصورت بالقوه باعث تسهیل انجام کلیت پژوهش میافزارها بهنرمدهد. درواقع این قرار می
اده زسازند )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 دادهبا جمع زمانهمیک فرآیند وتحلیل در پژوهش کیفی تجزیه     

ها هطور عمیق در دادشود. پژوهشگر باید بهترین و اسرارآمیزترین مراحل یک پژوهش کیفی محسوب میاز پیچیده
شود؛ زمانی که پژوهشگر ها آغاز میآوری دادهبا شروع جمع زمانهمها در پژوهش کیفی ور شود. تحلیل دادهغوطه

 پردازد تا به کشف سؤاالتی دیگر یا توصیفشده میمرور موارد ثبتبه زمانهمدنبال اجرای مصاحبه یا مشاهده است، به
د دارند. ها و مشاهدات وجوالی مصاحبهها نائل شود. اغلب این سؤاالت یا موارد تشریحی در البهو تشریح بیشتر یافته



 

 

 851 مرجع پژوهش

ها نیاز دارد )اسپزیال، استروبرت و ها برای تحلیل دادهها و ماهزمانی زیاد و گاهی هفته صرفهباین مرحله اغلب 
 .7(2177کارپنتر، 

ها تأثیر زیادی دارد. پژوهشگران از ها در پژوهش کیفی روی سهولت کاربرد و تحلیل آنچگونگی کنترل داده     
ها خود مسئله مهم دیگری است. کنند، ذخیره و بازیابی این دادهمی ها استفادهآوری دادههای گوناگونی برای جمعروش

شده را آوریهای جمعها تأکید زیادی دارند و معتقدند که باید تمامی دادهنوشتهپژوهشگران بر افزایش دقت به دست
شده های انجامدر تمامی مراحل پژوهش کنترل کرد. این عمل نیازمند کنترل و تطبیق دقیق تمامی جزئیات مصاحبه

 های کیفی دارند، ضرورت داردای جهت تحلیل دادهافزار رایانهاست. برای پژوهشگران کیفی که قصد استفاده از نرم
 .2(2172افزارها و امکان استفاده از بهترین مورد برای کار خود آشنا شوند )پوالیت و بک، گونه نرمکه با کار این

های اند. قبل از ظهور برنامهشدهکار گرفتههای کیفی بهدهی و مدیریت دادهانهای مختلفی برای سازمروش     
 های مفهومی بود. این روش شامل ایجادهای کیفی، روند اصلی با تأکید بر ایجاد فایلکامپیوتری برای مدیریت داده

وش و آن طبقه بود. این ر یک فایل فیزیکی برای هر طبقه و سپس برش و واردکردن فایل تمامی اطالعات مرتبط با
های کیفی دهی دادههای دستی سنتی برای سازمانروش هرچندهای مفهومی کاری دشوار و فشرده است. ایجاد فایل

ر رواج های اخیهای کیفی در سالهای کامپیوتری پیچیده برای مدیریت دادهسابقه طوالنی و معتبری دارد؛  اما برنامه
 اند. هر بخشی ازهای کامل به کامپیوتر را فراهم کردهها امکان ورود فایل دادهاین برنامهاست.  یداکردهپای گسترده

های متناسب با کدهای خاص تحلیل را توان بخشاست. در ادامه این مسیر می مشاهده و گزارشمصاحبه یا صدا قابل
ز هایی فراتر اهمچنین دارای ویژگی هابازیابی و پرینت گرفت یا اینکه روی صفحه نشان داد. نسل جدید برنامه

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« برش و خواندن صفحه به صفحه اسناد»های افزارهای کامپیوتری، دشوارینرم

دهد تا ها اجازه میکند و به آناند زیرا این کار زمانشان را آزاد میهای کامپیوتری روی آوردهداده کیفی به مدیریت
های آوری و تحلیل دادهطور سنتی جمع. به9(2172تر توجه کنند )گراو، برنز و گرای، بیشتر به مسائل پنداشتی مهم

برداری، ثبت های یادداشتای کوچک کاغذ یا کارتهها را روی تکهداده پژوهشگرانصورت دستی بود. کیفی به
 کردند.طور روزانه بایگانی میها بهآوری دادهدهی و در پایان جمعها را کدگذاری و سازماندقت آنکردند. سپس بهمی

ل اینکه اها است؛ بنابراین احتمهای دیگر دادهها با تمام قسمتتحلیل کیفی مستلزم چک کردن متقابل هر قطعه از داده
های ها در انبوهی از کاغذها گم شوند و ازنظر دور بمانند بسیار زیاد است. حفظ خط سیر ارتباط بین واژهبرخی داده

ها به ثبت و ضبط بسیار دقیق و موشکافانه نیاز دارد. با توجه به اهمیت حفظ ارتباط نزدیک پژوهشگر مختلف داده
                                                           
1. Speziale, Streubert & Carpenter 
2. Polit and Beck  
3. Grove, Burns, & Gray   
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س
حلیل افزارها موجب تافزارهای کامپیوتری ظهور یافتند. استفاده از این نرمنرم هاها، 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 داده آسانی بهشود 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
ورت های تحلیلی باید توسط خود محقق صه کلیدی و مهم این است که فعالیتتبندی کردن کمک گرفت. اما نکو دسته

توان به های کیفی را میافزارهای تحلیل دادهترین مزایای استفاده از نرم، مهمدرمجموع(. 2172و بک،  گیرد )پوالیت
 (2172؛ گراو و همکاران، 2177مرور کرد )اسپزیال و همکاران،  9-54شرح جدول 

 های کیفیافزارهای تحلیل دادهترین مزایای استفاده از نرم. مهم7-10جدول 
 مزایا ردیف

 صورت مجزانایی باز کردن چندین سند روی صفحه رایانه بهتوا 7
 هاتسهیل مشاهده متون از طریق صفحه رایانه و امکان حذف و جایگزینی جمالت، کلمات و فایل 2
 هابندی فایلدهی و قالبشکل 9
 هاکارگیری تصاویر، نمودارها و جداول جهت تشریح دادهتوانایی به 4
 های تصویری یا صوتین دادهتوانایی اضافه کرد 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 شناختهتسهیل یادداشت 3

ها ص و متنوع این برنامههای خاها و ویژگیکارگیری مشاورین در این جهت هدایت تواناییبعضی از موارد به     
 (. 2172الزم و ضروری است )گراو و همکاران، 

هش کیفی« و»مدیریت پژنوعی ن پژوهش و بهجریادر « تطالعاا»مدیریت روی کیفی ی هادادهتحلیل ی هاارفزامنر     
ن احتمال باید به دهد و برای کاهش ایرا 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 ولیکند )دوالنی، حریری، حسنافزار تحلیل داده کیفی کمک میبرای استفاده از نرم
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 های کیفی افزارهای تحلیل دادهای تعیین الزام استفاده از نرم. سؤاالتی بر0-10جدول 
 سؤاالت محور  ردیف

 موجود 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؟ xبرای ساخت، انجام، تعدیل و تکامل مورد 

 xبین مورد  را ازنظر کیفیت و درستی ارزیابی نمود؟ چطور و بر اساس چه استانداردی ازx توان مورد چطور می ش تحلیل و ارزیابیرو 2
 انتخاب کنیم؟ Yو 

 طراحی، ارزیابی و 9
 تحلیل موارد خاص

 یامورد  کدام است؟ بهترین طراحی، اجرا، نگهداری از Y از X چیست؟ وجه تمایز روش Y مزیت مورد
به چه  Yو  X مقایسه نمود؟ وضعیت حال حاضر Y را با X توان روش یا موردچیست؟ چطور می X روش 

 صورتی است؟
تعریف جزئیات طرح و  4

 ارائه دید کلی از طرح
داشت؟ و  تواندقیقاً چه ادعایی می X چه وضعیتی خواهد داشت؟ توسط عامل Y عامل X در صورت ارائه

ها کدام Xمتغیرهای  قائل بود؟ X توان برایهد بود؟ چه مدل رسمی یا تجربی را میچه خوا X خصوصیات بارز
 ها را تعریف نمود؟توان آنهستند و چطور می

 اجرا بودن طرحقابل 5
 و نحوه جستجو

دانست؟  توان مصداقی برای آنوجود دارد؟ و در صورت مثبت بودن جواب چه چیزی را می X آیا واقعاً عامل
 را انجام دهیم؟ Xن دارد نتوانیم عامل یا روش آیا امکا

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 مقایسهدو مقوله را در یک مطالعه و برخی جدا از هم موردمطالعه قرار می

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

کرد و در صورت وجود روش جدید منجر به بهبود  های مشابه استفادهتوان از آن برای مقایسه پروژه با پروژهکه می
توان به بحث قابلیت اطمینان در پژوهش کیفی مرتبط دانست. های قبلی شد. سؤاالت گروه پنجم یا آخر را میروش

 توان از این سؤاالت برای ارائه پیشنهادها استفاده کرد. همچنین می
و  «های پژوهشجدید بودن نتایج و یافته»های کیفی از دو منظر دهافزارهای تحلیل داالگوی ارائه نتایج در نرم      

فزارهای اهای نرمهای رایج، خروجیبندیطورکلی بر اساس تقسیمگیرند. بهموردتوجه قرار می« کاربردی بودن نتایج»
یافته از ملی تعمیارائه روش یا الگو، ارائه تکنیکی برای تحلیل و یا اجرا، بسط موضوع، یا الگوی ک»پژوهشی شامل 

 «های موردمطالعهسیستم ها و یا کشف الگوریتمحلصورت ابداع ابزارها، راهموردی خاص و یا خروجی و نتایج به
، به نقل از 2117، 7مرور کرد )شاو 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 نمختلی هاارفزامنرهای با موضوع موردبررسی باید ظرفیتتحلیلی های یتژاستربرای همخوانی ا     
تفاده اسپرداز فارسی در دسترس و قابلهای کیفی از طریق واژهدهافزارهای تحلیل داهای نرمشناخت. برخی قابلیت

                                                           
1. Shaw 
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س
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، یمننتنظ، 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 ه« مقالارش و »نوشتن گز

به شرح مشابه ن و ظایف گوناگواز وه طیفی نئارابه در قا، کیفیت به مطالعاط تخصصی مربوی هاارفزامب نرننغلا
 (.7937از دوالنی و همکاران، به نقل  7331، 7؛ زلکویتز و دلورس7986)یمانی و همکاران، هستند  5-54جدول 

 ای در مطالعات کیفی افزارهای رایانه. موارد استفاده از نرم1-10جدول 
 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، مشاهدی ابرها ار دادن آنقرس سترو در دمتن در مرتبط ت قطعادن کرنشان جستجو و بازیابی 6

 منطقیی هارتواپرده از استفاپیشرفته با ا
 دهی قطعات کدگذاری شدهمرتب کردن و سازمان مرتب کردن 1
 ای از اطالعاتها یا شبکهها، خوشهیکدیگر )لینک(، ساخت طبقهمرتبط ساختن قطعات متنی به هابرقراری ارتباط بین داده 8
تر ل عمیقای برای تحلیعنوان پایههای اطالعات بههای شخصی یا پیشنهادها بر برخی جنبهنوشتن برداشت شخصیبرداری یادداشت 3

 های تحلیلی به کدها یا متن( سازی یادداشتاطالعات )ضمیمه
 ها یا موقعیت کلمات یا عباراتها، ترتیب دادهشمارش فراوانی تحلیل محتوا 71
 دهی شدهشده در یک فرمت سازمانهای انتخابدن دادهقرار دا هانمایش داده 77
اثبات صحت  -گیرینتیجه 72

 هاداده
 ها کمک به تحلیلگر در تفسیر اطالعات و تأیید یافته

 هامند، منطقی و منسجم در مورد یافتهارائه توضیح نظام ساخت نظریه 79
 ها ریهها و نظدهنده 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 داده، میلننتحلیوع رننشقبل از      
، آدرس تننمهای تمامی قسمت، بهشدوارد ها دادهمانی که ند. زونی شنکیفی انهدادهل نی تحلینتخصصی هاارفزا

کرد. بعدازاین خص نمشرا د نقیق هر کدموقعیت ان آدرس و ونا بتنهی دادهدنکدبنهنگام تا  یابد میص ختصااخاصی 

                                                           
1. Zelkowitz and Delores  



 

 

 850 مرجع پژوهش

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 ، کند. قطعه یا بخشمیتجزیه 
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 هشگر هر قطعه یا بخش وپژباشد. 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 
 تا درستی آن مشخص شود.طور کامل توضیح داد پژوهش کیفی باید روش سنجش روایی را به

 . انواع استانداردها برای سنجش روایی نتایج پژوهش کیفی   6-10جدول 
 توضیح انواع ردیف

 برای نتایج در قالب یک مدل و الگو، ارائه دالیل و مدارک و پیشینه منابع و مأخذ معتبر برای روایی آن تحلیل نتایج  7
 ل خارجی و عینی توجیه علمی نتایج و ارائه دالی 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
 نیازی به ارائه دالیل برای روایی بر اساس وجود نتایج قطعی، آشکار و بدیهی  بی 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 بلغلب اهمیت یک موضوع نسبت به موضوع دیگر را نشان نمیافزارها اگیرد. 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 شوند. با الکترونیکی کردن پژوهش کیفی، تمامی مراحل پژوهش مانند گردآوری دادهپژوهشگر می
ند و کنپذیر میها و اطالعات پژوهش را مدیریتافزارها، دادهگیرد. البته این نرمشده صورت میستانداردهای تعریفا

 های پژوهش کیفیطور خودکار دادهها بهدار و معقول نیستند. همچنین آنطور مستقیم قادر به ارائه اطالعات معنیبه
تنها  نقش ار فزامنرد و شومیم نجااهشگر وپژد یل نهایی توسط خوکه تحلکنند. 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 ت، اراومتفاهای شکلدر مفاهیم دن مرتبط کرت، طالعاوت از امتفای هائه چینش، 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 (. نرم7937دهد )دوالنی و همکاران، میئه را ارانتایج ، مفاهیمت و تباطااز ارمختلف ی هاشبکهه مشاهد

                                                           
1. Zelkowitz and Delores  



  

 

 

 های کیفینرم افزارهای تحلیل داده 855

س
ه نیانوری راانفنهای کیفی در حال رشد هستند و دادهتحلیل« و یابی زبازی، سا، مرتبسیسترد»ری چون مواتسهیل 

 پردازند. می« هپیچیدی انهدن دادهرنکبنمرتو ابی نیزبادازی، پرداده»به بهبود فرایندهای 
 

 های کیفیافزارهای تحلیل دادهبندی نرم. مبانی دسته10-7
کدها« ار تکرت فعاای دمتن بری جستجواری و ذنل »کدگنقبیاز ایی نهتنر قابلینتر بنشها بیارفزامه نرنلیی اوانهخهننس

تر پیشرفتهی و دنبعی انهخهننسمند جستجو کرد. رت نظامصوهنبان ونبتدر وقت، ویی نجرفهنصضمن ا نتداشتند تکیه 
در کدها ع ونقت وفعااد دتعدای بر پردازی جستجور 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. احتمالی بین کدها ت اانتباطافزارها در پی یافتن اردر ادامه این نرمند. دار

ها یادداشتین د. جستجوی اشواه مید همرنعقایاز ه نگاناجدی انهشتددایاد انیجابه کدها یا ه کنندآوری دیات یا نکا
های کیفی در دو نوع عمومی یا تخصصی افزارهای تحلیل دادهاغلب نرمست. پذیر اامکاننیز ک مشترارد افتن مونیای رنب

 هستند.  1-54به شرح جدول 
 های کیفی    های تحلیل دادهافزار. انواع نرم7-10جدول 

 افزارهای شامل نرم انواع ردیف
 »مدیریت متن«  ، ج( «کننده متنیابیز»با، ب( «پردازواژه»الف(  عمومی 7
 »شبکه مفهومی«، ج( «نظریه»ساخت ، ب( ابی«نیزبااری و ذن»کدگالف(  تخصصی 2

 
 افزارهای عمومی . نرم10-7-0

ای هکنندهمدیریت»و « هاکنندهبازیابی»، «پردازهاواژه»توان به انواع های کیفی میداده افزارهای عمومی تحلیلاز نرم
 (.7986پرداخت )یمانی و همکاران،  8-54به شرح جدول « متن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 856 مرجع پژوهش

 های کیفی عمومی   افزارهای تحلیل داده. انواع نرم3-10جدول 
 توضیح  انواع ردیف

، «نوشتن متن گزارش»، «کدگذاری»سازی متن برای آماده»، «زی و ویرایشسا، پیاده»ثبتهای ا قابلیتب 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 کوالآل خدادها 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«نتلف ومالیی 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»ساا امکان و ب 2«، فویوس ویو و اسکسامدکسنننینازی»ازجمله  مدیریت متن 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 نرم ها دربه همین نحو با توجه به وجود بسیاری از قابلیتت. ننیسصرفه بهان مقرونچندر منظو
 گیرد.  افزارها بیشتر موردتوجه قرار میهایی کیفی، اغلب کاربرد این نرمتحلیل داده

 
 های کیفی افزارهای تخصصی تحلیل داده. نرم10-7-2

»شبکه و « نظریه»ساخت ، ابی«نیزبااری و ذن»»کدگتوان به انواع های کیفی میافزارهای تخصصی تحلیل دادهاز نرم 
 (.7986اشاره کرد )یمانی و همکاران،  3-54به شرح جدول فهومی« م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1.  Metamorph, Sonar Professional, Text collector and Orbis 
2. ZyINDEX, Foios VIEWS and Asksam 



  

 

 

 های کیفینرم افزارهای تحلیل داده 857

س
 های کیفی تخصصی   افزارهای تحلیل داده. انواع نرم9-10جدول 

 توضیح  انواع ردیف
اری و ذنکدگ 7

 ابینیزبا
آن کدهایی به اتصال قطعات و متن به تبدیل »با امکان  7«و، نودیست و هایپرکوالرننپالوننکاف، 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 بازکدگذی هات برنامهمشخصان »همابا امکان  2«تی آی و آکوادهایپر 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 انظهق انطباان 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  9«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

کند نمییانه فکر آن نیست. زیرا راصلی م ا« به مفهونظریهساخت »ای قادر به هیچ برنامه ست کهالزم به توضیح ا     
از حمایتی که ان میزاری در فزامنرهای برنامها نم، اتنی نیسنه کیفنک مطالعنیت در انطالعامعانی درک ه نبدر انقو 

 هایبرخی برنامهکنند. خود را مشخص میها و اثربخشی نظریه دارند، تفاوتساخت ی تانسی پژوهشگر در رااهنتالش
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 میمهدن با فیلم نیستند. ازجمله برنارنکر به کادر قاها آنهمه 

افزارهای تخصصی رایج ترین نرم(. درمجموع برخی از مهم7986اشاره کرد )یمانی و همکاران،  4«ویدئو و ویدئو الگر
 مرور کرد.  71-54توان در جدول های کیفی را میدر تحلیل داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Ethnograph, Qualpro, Nudist and Hyperqual 
2. Hyperresearch, Nudist, Atlas/ti and Aquad 

3. Sem net and MECA 
4. Vitlogal, CVideo and Videologger 



 

 

 858 مرجع پژوهش

 های کیفی ی پرکاربرد تحلیل دادهافزارها. برخی نرم01-10جدول 
 توضیح افزارانواع نرم ردیف

7 MAXQDA های کیفی و ترکیبیشده توسط روشهای گردآوریبرای و تحلیل داده 
2 AtlasTi ها در گراندد تئوری  و دارای ابزارهایی برای مدیریت، استخراج، مقایسه، کشف، و بازسازی برای کار با داده

 هادار انبوه دادهمعنیهای دوباره 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 ه و 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 

1 Micmac پژوهیآینده در متقاطع ماتریس پیچیده محاسبات برای انجام مکمیک افزارنرم 

 د دارد.صورت موقت وجوبرداری رایگان از نسخه آزمایشی بهافزارها امکان بهرهدر اغلب نرم     
 

 MAXQDA  ایدی. مکس کیو 10-0
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
نگاری، تحلیل گفتمان، تحلیل روایت و تحلیل های متمرکز، پدیدارشناسی، قومندد تئوری، گروهگرا»آمده از دستبه

ها، داده نویسی و تفسیر انواعدهی، ارزیابی، کدگذاری، حاشیهتوان از این برنامه استفاده کرد. سازمانمی« محتوای کیفی
افزار ن نرمهای ایبا پژوهشگران دیگر ازجمله قابلیتگذاری ها 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.
ود شها در این زمینه شناخته میترین برنامهافزار از جامعها کیفی است. این نرمپژوهشافزاری پیشگام در جهان برای نرم

 7383افزار در سال قرار دارد. اولین نسخه این نرم مورداستفادهکشور جهان  751که توسط هزاران محقق در بیش از 
تر آن های جدیدطراحی و وارد بازار شد. سپس در فواصل مختلف نسخه DOSعامل برای سیستم MAXتحت عنوان 

ها شده است که قابلیتارائه 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 دادهعطافها با حداکثر انکند و امکان تحلیل دادهها کمک میکشیدن و انتشار داده

های توییتر، نظرات یوتیوب، منابع های ویدئویی، توییت، جداول، تصاویر، فایلPDFهای اسناد، فایل»توان با آن می
های لها را تحلیل کرد. قابلیت کار با فایافزار 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
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افزار ا در نرمهاست. قابلیت به تصویر کشیدن تحلیل شدهبینیپیشبرای هدایت تیمی پژوهش  MAXQDAافزار نرم

MAXQDA افزارنرمتواند حرف بزند. کلمه می 7111از  توان یک امتیاز ویژه دانست. یک تصویر بیشرا می 
MAXQDA  است. با استفاده از این  استفادهقابل« هاانتشاریافته»و « هادادهتحلیل»، «هاآوری دادهجمع»در هر مرحله از

تفاده اس های آناز ظرفیت درستیبهکه آن شرطبهافزار کار پژوهش و تحلیل کیفی کاری جذاب و مفرح کرده است؛ نرم
 شود. نمایان می 7-54ای ورودی به شکل صفحه MAXQDAافزار با بازکردن نرمشود. 

 
 و اجزای آن  MAXQDAافزار . صفحه وردی نرم0-10شکل 

 است.  77-54های مختلفی به شرح جدول دارای بخش MAXQDA افزارصفحه ورودی نرم     
    شدهمشخصهای ب شمارهترتیافزار به. اجزای صفحه ورودی نرم00-10جدول 

 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
 ه قبلی با امکان تعریف یک پروژه جدید و ذخیره آن در مکان مناسبافزار و نبود پروژدر 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 نرمکان باز کردن پروژهام 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     
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 MAXQDAافزار . صفحه اصلی یا صفحه کار در نرم2-10شکل 
 است.  72-54هایی به شرح جدل دارای بخشMAXQDA افزار صفحه اصلی یا صفحه کار در نرم

    شدهمشخصهای ترتیب شمارهبه MAXQDA افزار . اجزای صفحه ورودی نرم00-10جدول 
 توضیح  اجزا ردیف

 MAXQDAافزار های اصلی نرممنو منوهای اصلی  7
 باز شده( Homeنوهای بخش ی اصلی )در تصویر زیر مهر منو ها از طریق کلیک رویدسترسی به آن زیرمنوها  2
 های آنالین و سؤاالت متداولجلو و همچنین دسترسی به آموزشعقب یا بهشامل بازگشت به افزارتنظیمات نرم 9
 تعداد سند و کد در حالت انتخاب دهندهنشان 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

 پنجره 1
Document browser 

 از پنجره قبل با امکان  کدگذاری روی محتوای آن  شدهانتخاب  نمایش هر سند

 پنجره 8
 Code system 

بندی تجمعی و پشت سر هم با امکان ویرایش و  دستهصورت در پنجره قبل به یافتهاختصاصنمایش هر کد 
 ها در این محیط آن

 پنجره 3
Retrieved segments 

های مختلف اسناد )برای آن  باید حداقل یک سند و یک کد به بخش یافتهاختصاصبرای تشخیص کدهای 
 شدهفعالبا کلیک راست روی اسناد و کدها  Code systemو  Document systemهای در پنجره

 باشند.(

 افتد. اتفاق می 9-54به در فرایندی به شرح شکل  MAXQDAافزار وارد کرد اسناد به نرم     
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 MAXQDAافزار اسناد به نرم واردکردن. فرایند 7-10شکل 

 مرور شده است.  72-54افزار در جدول اسناد به نرم واردکردنمراحل فرایند      
 شدهمشخصهای شماره ترتیببه   MAXQDAافزار اسناد به نرم کردنوارد. مراحل 02-10جدول  

 توضیح  مراحل ردیف
افزار ورد از بخش افزار )برای نمونه وارد اسناد متنی از نرماسناد به نرم واردکردنبرای  Importاستفاده از بخش  انتقال 7

 بوطه مانند تصویر(های مرهای تصویری و صوتی و ویدئویی از بخشاول و واردکردن فایل
  Document systemافزار شده در پنجره استقرار هر سند وارد نرم 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
نخست یا گام  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 متن0-10شکل 

توانید با انتخاب شود و شما میباز می 5-54ای به شکل شده پنجرهدر گام دوم با کلیک راست روی بخش انتخاب     
 گزینه اول عملیات کدگذاری را شروع کنید.
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 و انتخاب دستور ایجاد کد جدید شدهانتخاب. گام دوم کدگذاری و کلیک راست روی متن 1-10شکل 

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 تخابان

 
  یجادشدها. گام سوم کدگذاری و انتخاب کد در کادر 6-10شکل 

شده اختصاص در پایین پنجره کدگذاری، کد موردنظر به بخش انتخاب OKدرگام چهارم و بعد از کلیک روی      
 (.1-54آید )شکل نمایش درمی به Code systemو  Document browserدر هر دو پنجره  زمانهمیابد و می

 
 . گام چهارم کدگذاری و کلیک روی اوکی برای اختصاص کد و نمایش آن در دو پنجره 7-10شکل 

شود. برای این استفاده می« Retrieved segmentsپنجره »ها و قطعات کدگذاری شده از برای بازیابی کردن بخش     
های شده باشد. کاربرد این پنجره که یکی از مفیدترین پنجرهیکی از کدها فعالمنظور باید حداقل یکی از اسناد و حداقل 

است بازیابی قطعات کدگذاری شده برای مقایسه و کمک به تحلیل پیشرفته است. در ادامه  MAXQDAافزار نرم



  

 

 

 های کیفینرم افزارهای تحلیل داده 862

س
رت صوبه« موردنظر بازیابی قطعه»و « موردنظرفعال کردن کد »، «موردنظرفعال کردن سند » گامسهمراحل این کار در 

 گیرد. صورت می 8-54به شرح شکل  موردنظرتصویری معرفی خواهد شد. در گام اول فعال کردن سند یا اسناد 

 
 موردنظر. گام اول بازیابی قطعات کدگذاری شده و فعال کردن سند 3-10شکل 

 فعال کرد.  3-54را به شرح شکل « کد یا کدهای موردنظر»در گام دوم باید      

 
  موردنظر. گام دوم بازیابی قطعات کدگذاری شده و فعال کردن کد یا کدهای 9-10شکل 

های بخش 71-54از سند موردنظر کدگذاری شده است. در تصویر « بازیابی شدن قطعه موردنظر»گام سوم و نهایی      
روی  5شود. در شماره داده می های منجر به بازیابی قطعه موردنظر، در کنار هم نمایشگذاری شده فعالیتشماره

 است.  دیدنقابل، تعداد اسناد و کدهای انتخابی و تعداد قطعات بازیابی شده «نوار وضعیت»تصویر یا 

 
 . گام نهایی و مرور مراحل مختلف بازیابی قطعات کدگذاری شده در یک تصویر 01-10شکل 

های مختلفی برای خروجی گرفتن از روجی گرفت. راهباید از آن خ 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
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  Report از طریق بخش  MAXQDA  افزارنرم. مسیر گرفتن خروجی از 00-10شکل 

 

 AtlasTiافزار اطلس . نرم10-1
مدیریت، استخراج، مقایسه، کشف و بازسازی »ها در گراندد تئوری و برخوردار از ابزارهایی برای امکان کار با داده

، «های فازیاماستخراج داده از دیاگر»افزار دارای امکانات است. این نرم« هادار انبوه دادههای معنیدوباره بخش
عالوه است. به« های انجماد دوتاییمحاسبه ضریب توزیع در سیستم»و « محاسبات درصد جرمی و حجمی فازها»

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 آی به. اصول فلسفی اطلس تی07-10ول جد
 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 تیمعنادار توسط رویکردهای آماری دارد. نرم

 کمّیای هجای تحلیلافزار بهاست. این نرم« متنی، گرافیکی، صوتی و ویدئویی»های های بزرگ دادهخصوص گروهبه
ای پیچیده در هپردازد و به کشف پدیدهها میها و تفسیر معنی آنتعیین عناصر دربرگیرنده داده های کیفی بهبا تحلیل

 است.  74-54افزار به شرح جدول کند. محاسبات این نرمساخت کمک میهای بیپشت داده
  Atlas-Tiافزار . انواع محاسبات نرم00-10جدول 

 انواع ردیف
 ناحیه دو فاز مشخص  انجام محاسبات قانون اهرم در 7
 محاسبه درصد وزنی و حجمی فازها و چگالی نظری فازها و رسم آن 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 میانگین ضریب توزیع در یک بازه دمایی مشخص با استفاده از دادهمحاسب 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 پیوند بین کدها د یجاای ابرار فزامنر یناست. 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 مفهومیوت، 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 شده اراآوریجمع
ده ستفااها با دادهتحلیل افزار نرمین اصلی اشاخصه را دارد. « یتصویرتی و صو، »متنیهای دادهقابلیت تحلیل آی تی

 (HU)اصطالح واحد هرمنوتیک افزار بهپژوهش در این نرمهر ی هادادهکه صورت ست. بدیناهرمنوتیک از روش 
خت.  داها پراری آنبه کدگذان تومیها« افگررایا پارت و عبات، قالب »کلمادر ها شود. پس از واردکردن دادهخوانده می

این همچنین ه کرد. خیره و ذمشاهددار د متن یا نمومختلف ماننل 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 فزار اطلس دارای ااافزار را بخوانند. نرمهای این نرمتوانند دادهمی
شده را در ت انتخابطالعاان اتوکه میصورت ت وب است. بدینصفحاروی بر شده ت ذخیرهطالعار انتشاای ابر

 د. ینترنت منتشر کرد و در انمود یجاط اتباارمختلف ت حتی بین صفحاه کرد و خیروب ذقالب صفحه 
 

 NVivo افزار ان ویوو. نرم10-6
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
رباره نمونه موردبررسی باشد. برخی کارشناسان دهشگر 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 ارله سیویک ان عنوبههای کیفی، افزار قابلیت باالیی در اجرای پژوهشمنردانند. این می« هایافتهیی و رواپایایی 

« هادهی و تحلیل دادهآوری، سازمانجمع»ازجمله تحقیق م نجااحل اتمامی مرارد دارد. در استفاده از آن باید ستاندا
 کنند. د را درک موجوت طالعااحتی رابهنند ابتون نندگااتا خود حی شواطرارد ستاندصورت ابه

ا سطوح ای بمبتنی بر متون بسیار غنی یا اطالعات چندرسانههای های 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  NVivoارافزاست. 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»های را در قالب

ی مانند های کاربردها را از برنامهتوان دادهکند. همچنین میپشتیبانی می« بوک، تویتر، یوتیوباجتماعی مانند فیس
«Word» ،«Excel» ،«SPSS» ،«EndNote» وارد کرد.  افزارو موارد مشابه دیگر را به این نرم 
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 Hyper Researchافزار  نرم .10-7
»تولید ، «هشداری کدگذی هادادهیابی ز»با، «هااری داده»کدگذ، کیفی«ی ها»تحلیلتوان به افزار میهای نرماز قابلیت

و « تصودار، نمو، تصویر، قالب متندر ها ارشگز تحلیلو »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 . نرم10-3
 .شده استمعرفی 75-54کارکردی از پایین به باال در جدول پنج سطح در کیفی داده تحلیل ار فزااین نرم

 Nud*istافزار . سطوح عملیاتی در نرم01-10جدول 
 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 دادهاطالعاز اتولید شبکه مفاهیم  5

 

 

 

 AnSWRافزار . نرم10-9
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 ایک نظم منطقی های مرتبط در داده و

ع نو 91بیش از تولید ار امکان فزاین م اصلی نراشاخصه برخوردار است. « افزارد برای ورود به نرمبه خومربوط 
در هش ومعرفی پژدن و خالصه کرای ها برارشین گزز ااند 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 نرم10-01
 شده است.  ارائه 76-54های کیفی در جدول افزارهای تحلیل دادهبرخی از مزایای استفاده از نرم

 

 های کیفیافزارهای تحلیل دادهزایای استفاده از نرم. م06-10جدول 
 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 و اضافه تجونجسو همچنین ق کدها  نتلفیدن و رنکجا ، جابهکدهاف حذی، ارکدگذن مکاا

 ها آنشت به ددایاصورت ها بههیدکردن ا
 ار و امکان ارزیابی از ابعاد مختلفزنفامسط نرها توتر دادهتر و کاملدقیقسی ربر هار دادهعتباو ایش صحت افزا 4
 ها با ظرفیت فراتر از توان معمولدادهبط بین رواسی ربر، پیشرفتهی ا جستجونرمتن ینبی از اگیرهبهر ترهای پیچیدهم تحلیلنجان امکاا 5
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س
 شده است.  ارائه 71-54های کیفی در جدول افزارهای تحلیل دادهبرخی از معایب استفاده از نرم     

 ای کیفیهافزارهای کامپیوتری در تحلیل داده. معایب استفاده از نرم07-10جدول 
 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 احتمال ایجاد انحراف از  فنّاوریسب نامناکاربرد  5

ژوهش، پبه »ماهیت طور نتیجه گرفت که این امر توان اینافزارهای تحلیل داده کیفی میبندی استفاده از نرمدر جمع     
شند. شته باب دانتخاا باید حقاره 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 ین موس 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، دادهین توجه به کمیت عای 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 ها تصمیمدادهتفسیر و حلیل ته 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 فزامبهترین نردن 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 رنتظارد اتحلیل موع نو وژه موردنظر و»پر، «شدهص دادهختصاهزینه ا»
های دادهتحلیل ای بردی یای زهاارفزانرمگرچه نیز مهم است. ا« پذیری برنامه و قابلیت استفاده در امور مختلفانعطاف»

نگارهای البته واژه نیست.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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 مکمیک افزارنرم. 10-00
 متغیرها تدااب افزاربرای کار با این نرم. است پژوهیآینده در متقاطع ماتریس پیچیده برای محاسبات مکمیک افزارنرم

 خواهد شد و وارد اثرات تحلیل مانند ماتریسی در هاآن سپس و شودمی شناسایی موردنظر حوزه در مهم هایمؤلفه و
 در دموجو متغیرهای. شودمی داده تشخیص خبرگان، توسط مربوطه حوزه با متغیرها این میان ارتباط در ادامه میزان

 متغیرهای و تأثیرگذار سطرها، متغیرهای ترتیب بدین پس. گذارندمی تأثیر هاستون در موجود متغیرهای بر هاسطر
 ،«تأثیر بدون» منزلهبه «صفر» عدد. شودمی سنجیده سه تا صفر بین اعداد با ارتباط، هستند. میزان تأثیرپذیر ها،ستون
 است؛ «یادز تأثیر» منزلهبه «سه» عدد درنهایت و «متوسط تأثیر» نزلهمبه «دو» عدد ،«ضعیف تأثیر» منزلهبه «یک» عدد

 یکدیگر بر متغیرها تأثیرات آن در که آمدهدستبه n×n ماتریس یک باشد، n شدهشناسایی متغیرهای تعداد اگر بنابراین
 جهت نمودار آن در که داد نمایش نیز آن متناظر نمودار با توانمی را آمدهدستبه ماتریس است. این شدهمشخص

 داده مایشن پیکان، آن باالی در عددی، صورتبه تأثیرگذاری میزان و «هاپیکان» توسط دیگری بر گروه هر تأثیرگذاری
 اقدام دیکلی عوامل استخراج و بندیرتبه به است قادر افزارنرم این متغیرها توپولوژی اساس بر درنهایت و شودمی

 .(2171کند )طیبی، 

 

 های متغیرهای اثرگذار و اثرپذیرمک از پراکنشمیک افزارنرم. نمونه خروجی 02-10ل شک

 

 



 

 

بخش ششم  
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 هدف کلی: آشنایی با انواع مفاهیم در حوزه پژوهش  

 اهداف یادگیری
 ها برای کلمات کلیدی در پژوهش آشنایی با انواع معادل 
 هومی میان کلمات کلیدی در پژوهش آشنایی با انواع تفاوت و تمایزهای مف 

 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 شود تا واژگان کلیدی پژوهش دارای معادلدر این فصل تالش می
 اساتید دنبال شود.  معادل مناسب از سوی

 
 های نزدیک به آن. واژه پژوهش و انواع معادل11-0

های علمی از فعالیت« جستجو، پژوهش، مطالعه، تفحص و امثال آن»های آن مانند و مترادف  (Research)واژه پژوهش
عالیت علمی اطالق های مختلف فانسان با هدف شناخت امور ناشناخته است. این واژه در زبان عامیانه به همه شکل

ده های سابررسی»، «های دیگراندقت در گفته»شود. ازجمله کاربردهای عامیانه این کلمه تخصصی در اموری چون می
های یک مأمور انتظامی یا بازجویی»، «مطالعه عمیق کتاب»، «مطالعه عمیق یک روزنامه»، «هادرباره افراد، اشیاء و پدیده

ت. در این تعبیر نادرست پژوهش بر هرگونه برخورد انسان با یک مشکل، خواه روشمند و امثال آن اس« یک بازپرس
آوری و تحلیل فرایند منظم جمع»ترین محور تعریف پژوهش شود. اما مهمیا غیرروشمند و انواع جستجو اطالق می

 است. « ها بر اساس اهدافی معینداده
گرایی و پژوهش تجربی با تأکید بر شناخت واقعیت در علم باتاغلب تعاریف از مفهوم پژوهش با رویکرد اث     

های مختلف جهان هستی را بر این باور هستند که همه سؤاالت انسان درباره پدیده« علوم انسانی»است. متخصصان 
خی رکرد. با این رویکرد ب« تحقیق»باید « رسیدن به حقیقت»پاسخ داد. درواقع برای « 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 مبه پاسخ سؤال یا حل مسئله یا شناخت حقیقت بهمند برای رسیدن است 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
ادل ها با پژوهش و دیگر مفاهیم مشابه به همراه معهای آنترین این واژگان و تفاوتبه مهم 7-55شوند. در جدول می

 شده است.مناسب ارائه
 Research. انواع مفاهیم نزدیک به پژوهش یا 0-11جدول 

 معنی و معادل فارسی واژه ردیف
7 Research مند برای رسیدن به پاسخ سؤال یا حل مسئله یا شناخت حقیقتپژوهش یا تحقیق به معنای جستجوی مکرر و نظام 

2 Search  اطالعات محدودترجستجو به معنای اقدامی برای کسب 
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 . نمونه11-2

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« مونه، انتخاب نمونه و دیگر مواردبرداشت ن

 شده است.ها انتخابعنوان بهترین و فراگیرترین ترجمهبه
 

 . پیشنهادها11-7
رایج به شکل عنوان غلط است که در اغلب موارد به Recomendationsیا  Suggestionsپیشنهادها معادل کلمه 

حیح نیست. ص« ات»ای فارسی است بنابراین جمع بستن آن با کلمه« پیشنهاد»که شود. ازآنجایینوشته می« پیشنهادات»
شود. همچنین برای تأکید می« پیشنهادها»های پژوهشی، بر معادل های مرتبط گزارشدر این مرجع در تمامی بخش

معادل  «پیشنهادهایی برای پژوهشگران آتی»و برای « یشنهادهای کاربردیپ»معادل « پیشنهادهای برخاسته از تحقیق»
 گیرد.   مورد تأکید قرار می« پیشنهادهای پژوهشی»
 

 . تفاوت کمیته راهبردی و کمیته راهبری11-0
. است« Steering Commitee»و کمیته راهبری معادل کلمه « Strategic Commitee»کمیته راهبردی معادل کلمه التین 
 شده است. ارائه 2-55تفاوت این دوم مفهوم در جدول 

 . تفاوت دو مفهوم کمیته راهبردی و کمیته راهبری در مطالعات راهبردی 2-11جدول 
 توضیح مفهوم ردیف

 ریزی راهبردی و شامل افراد متخصص و خبره نقش مشاوره برای برنامه کمیته راهبردی 7
 گی سازمان در مسیر مأموریت و اهداف سازمان و شامل مدیران ارشدنقش هدایت و هماهن کمیته راهبری 2

 
 برای هر موضوع پژوهشی 3C. مفهوم 11-1

 کامالً روشن باشد.  9-55در این رویکرد مفهومی تأکید بر آن است که هر موضوع در سه ویژگی به شرح جدول 
  . سه بعد الزم برای هر موضوع پژوهشی7-11جدول 

 توضیح ابعاد ردیف
7 Context )موضوعیت دانشی )برآمده از بستر دانش 

2 Content داشتن محتوای مشخص 
9 Concept  داشتن مفهوم مشخص 
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 ها پژوهی و سایر معادل. اقدام11-6
تحقیق »، «تحقیق در عمل»، «اقدام پژوهى»هایی چون در متون مختلف از ترجمه «Action Research» برای اصطالح

در « ژوهىاقدام پ»شده است. در این کتاب با توجه به کثرت استفاده از واژه استفاده« نگرتحقیق عمل»و « لتوأم با عم
 شده است. عنوان معادل و معرف اصلی استفادهها از آن بهمنابع نسبت به دیگر ترجمه

 

 یا ارزیابی متون علمی   . انواع داوری11-7
تأکید دارد. این مفهوم در « های هنرین، فیلم، کتاب، موسیقی، بازی و نمایشمتو»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 4-55مختلفی از داوری و ارزیابی به شرح 
 مفاهیم داوری و  ارزیابی متون علمی . انواع 0-11جدول        

 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 مند مطالعات با معیارهای مشخص و بهارزیابی 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 » 

مقاالت »بر ارزیابی انتقادی و سازنده از « همترازخوانی»یا در ترجمه دیگر « داوری همتا»یا  Peer Reviewمفهوم      
ورت ص« شدهنویسنده مقاله ارائه»تراز با هم تأکید دارد که توسط افراد متخصص و« Manuscriptشده به مجالت یا ارائه
تراز شده به نشریات توسط داوران حداقل همگیرد. در نظام دانشگاهی این نوع داوری به فرایند ارزیابی مقاالت ارائهمی

غلب ا مند در ارزیابی است.با نویسندگان مقاله تأکید دارد. این نوع داوری باعث اعتبار پژوهش و دارای یک روش نظام
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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 «    همترازخوانی»یا « داوری همتا». انواع 1-11جدول  

 تصویر نمایشگر توضیح ترجمه مفهوم ردیف
7 Single Blind  

Peer Review 
همترازخوانی پنهان 

 طرفهیک

مخفی بودن اسامی داوران برای نویسنده  اما قابل 
 بودن نویسنده برای داور تشخیص

 
2 Double Blind 

Peer Review  
پنهان همترازخوانی 
 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 

همترازخوانی 
 مشارکتی

ن هایی که در آن داوران با نویسندگامبتنی بر پلتفرم
کنند و اغلب ا اصالحات مقاله بحث میدر رابطه ب

 مانند. در آن داوران پنهان می
 

5 Third-Party 
Peer Review 

 همترازخوانی 

 شخصسوم
تراز برای بررسی، قبل قراردادن مقاالت به افراد هم

ها خدمات از ارسال به مجالت )برخی شرکت
 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 
شده در اولویت نشریه یا موضوعیت مقاله ارائه همترازخوانی آبشاری

نشریه قرار ندارد و پیشنهاد ارائه آن به یکی از 
 شود.  های موجودش طرح میفهرست

 
 

 . مفاهیم مقاله در نشریات پژوهشی 11-3
 موردتوجه قرار داد.  6-55توان به شرح جدول انواع مفاهیم مقاله برای نشریات پژوهشی را می

 . انواع مفاهیم مقاله 6-11جدول  
 توضیح مفهوم ردیف

7 Draft شودمتنی 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. ای که توسط نشریه علمی چاپ میشدهمتن پذیرش 

5 Article می شده توسط نشریه علمشابه 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 1-55هایی در بین دو نوع به شرح جدول روند اما در برخی منابع به تفاوتکار میهم به

(english.stackexchange, 2015  .) 
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 «Article»و « Paper»دو نوع مقاله پژوهشی  . تفاوت7-11جدول 
 توضیح نوع مقاله ردیف

7 Paper شده دانشجویی در نشریات معمول پژوهشی   های چاپتأکید بر مقاله 

2 Article شده پژوهشگران و دانشمندان باکیفیت باال در نشریات سطح باال های چاپتأکید بر مقاله 

 

 ر نشریات علمی . انواع مفاهیم کاربردی د11-9
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 
 . انواع مفاهیم کاربردی و مهم در نشریات علمی 3-11جدول 

 توضیح مفاهیم ردیف
7 Proof  چاپ مقاله یا متن آماده 

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 ارسال مقاله به نشریه برای قرارگرفتن در فرایند داوری یا ارائه مقاله داوری شده داور به نشریه 

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 نیازمند اصالحات اساسی توسط نویسنده برای گرفتن پذیرش ازنظر داور 
3 Reject & Resubmit اصالحات اساسی و ارسال مجدد    رد مقاله از دید داور و نیاز به 

71 Reject چاپ بودن مقاله از دید داور و بدون قابلیت اصالح و ارسال مجددرد مقاله و غیرقابل 
77 Confidential 

Comments 
 پیشنهادهای محرمانه داور برای دبیر نشریه

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 های واگذارشده از سردبیر )مشابه معاون علمی(دستیار ارشد دبیر و همکاری بر اساس مسئولیت 

75 Asterisk های آنالین برای رفتن به مرحله بعد محیط دار و الزم به تکمیل شدن درهای ستارهبخش 

76 Review Overdue یافته داور برای انجام داوری مهلت پایان 

71 Decision Letter  نامه رسمی از طرف نشریه به نویسنده 

78 Declined عدم پذیرش مقاله برای داوری توسط داور 

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  فراخوان نوشتن مقاله یا دعوت رسمی از نویسندگان برای ارائه مقاله به نشریه 
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 المللیینهای بها و پژوهشگاه. مفاهیم کلیدی برای ارتباط با دانشگاه11-01

-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 پژوهشگاه. مفاهیم پایه برای ارتباط دانشگاه9-11جدول 

 حتوضی انواع ردیف
7 Program Requirements های برنامه یا مروری بر برنامه آموزشی نیازمندی 

2 Coursework جای دادن آزمون و شامل مواردی چون: تمرین، آموزی بهتکلیف دانشجویی یا دانش
 آزمایش، پژوهش یا نوشتن کتاب، مقاله و گزارش پژوهشی 

9 Extracurricular برنامهفوق 
4 Course ترم دانشگاهی ترم دانشگاهی یا یکوان درسی برای یکیک عن 

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 حصیلیساعات تکلیفی برای حضور فرد در کالس درس یا درس مربوطه درترم ت 

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  آموزاندانشجویان یا دانشسال سوم ورود 

72 Senior Year  سال چهارم ورود دانشجویان 

79 Tenured and Tenure-Track 
Positions 

، های استادیاری، دانشیاریعضو علمی یا استاد دائمی دارای درجه دکتری و یکی از مرتبه
 استاد تمامی یا استادممتازی 

74 Non-Tenure-Track Positions لی، مربی عم»ارشناسی ارشد برای تدریس کارشناسی به پایین و شامل عضو علمی ک
 « دستیار آموزش، مدرس فصلی، مربی، مدرس، استاد مدعو و پژوهشگر مدعو

75 Retired Faculty  عضو علمی بازنشسته با ارتباط رسمی یا غیررسمی با دانشگاهش با امتیازهای استفاده از
 دانشگاه  کتابخانه یا فضا و دفتر کاری در

76 Professor and Professor کوچک  های استادیار به باال و با پیبا پی بزرگ تأکید بر اساتید با درجه دکتری و مرتبه
 شامل هرگونه مدرس دانشگاهی 

71 Assistant Professor  استادیار یا سطح مقدماتی استاد دائمی بعد از دریافت درجه دکتری )در نظام دانشگاهی
 سال( 1ا تبدیل به عضو دائمی بعد از آمریک

78 Associate Professor  دانشیار یا سطح میانه استاد دائمی 

73 Full Professor  استاد تمام یا استاد ارشد دائمی 

21 Distinguished Professor or 
Endowed Chair 

ا سازمانی ای افتخاری با امکان  افزایش حقوق یا حمایت فرد یاستاد ممتاز و درجه
های پژوهشی و امثال آن )در نظام دانشگاهی ایران با خصوصی برای پرداخت هزینه

استناد  51های علوم تجربی یا المللی برای رشتهاستناد معتبر در سطح بین 711حداقل 
آموخته در سطح دانش 71های علوم انسانی و استاد راهنمایی حداقل معتبر برای رشته

سال سابقه تدریس و  71موخته در سطح کارشناسی ارشد، حداقل آدانش 21دکترا و 
 تحقیق موفق پس از نیل به مرتبه استادی(

27 Instructor آموزگار یا مدرس و مورداستفاده برای هر نوع مدرس در دانشگاه و مدارس 
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22 Professors of the Practice, 
 and Professors of Professional 

Practice 

 های عملی مانند مربیان ورزشلی دارای مهارتمربیان عم

29 Teaching Assistant (TA)  دستیار آموزش فنی برای دانشجویان کارشناسی ارشد 

24 Graduate Teaching Assistant 
(GTA) 

 دستیار آموزشی برای دانشجویان کارشناسی ارشد

25 Course Assistant (CA) شناسی ارشددستیار آموزشی برای دانشجویان کار 

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 

ای هوقت در دانشگاهالتدریسی یا مربی و اغلب افراد تماموقت، حقانواع عضو علمی پاره
 دیگر

91 Lecturer وقت و حتی وقت، پارهوقت، نیمهای از عضو علمی تماممربی و شامل دامنه گسترده
 رس )باالترین درجه آن مربی ارشد( مدرسان در مدا

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 یک حوزه برای همکاری با اعضای علمی دائمی 

92 Visiting Professor ر با حضو زمانهما بدون مرتبه و مخصوص اساتید خاصی که استاد مدعو با مرتبه ی
پردازند. همچنین به عنوان فرصت مطالعاتی در یک دانشگاه به امر آموزش نیز میبه

اساتیدی که دانشگاه خود را برای مدتی ترک و در دانشگاهی دیگر با وظیفه عضو علمی 
 کنند. همکاری می

99 Visiting Scholar  یا بازدیدکنندهپژوهشگر مدعو 

94 Research Professor  استاد پژوهشی با وظایف صرفاً پژوهشی 

95 Educational Planning های آموزشی، تجهیز منابع انسانی و غیرانسانی دهی فعالیتریزی آموزشی یا سازمانبرنامه
 برای تحقق اهداف آموزشی 

96 Curriculumn Planning ریزی آموزشی و شامل:از برنامه برنامه محتوای درسی و جزئی 
های آموزشی، یادگیری و ارزیابی )در قالب واحدهای درسی، دهی فعالیتالف( سازمان

 بندی و اولویت دروس(یادگیری و ارزیابی، سیاست رتبه
ب( طرح برنامه و نحوه آموزش )شامل سرفصل محتوای آموزش، معرفی منابع، رویکرد 

 زشی( انتقال محتوا و نیازهای آمو
 ج( شرایط ورود به دوره آموزشی  

91 Syllabus ترم آموزش داده شود و ها یا خالصه موضوعات یک درس که باید در طول یکسرفصل
 طور منابع، تعداد واحدها و اهداف درس همین

98 Unit Plan  برنامه آموزش یک درس در یک دوره: برنامه مدرس برای آموزش یک درس مشخص
درس، اهداف کلی و یادگیری درس، عنوان، خالصه»وره و اغلب شامل در طول یک د

)مانند برنامه « مواد موردنیاز آموزشی و محتوا و شیوه آموزشی در هر هفته آموزشی
 آموزشی استاد برای یک درس در طول یک نیمسال تحصیلی(

93 Lasson Plan ره یک درس و شامل برنامه درس در یک جلسه: یا برنامه برای هر جلسه از یک دو
زمان الزم برای »، «هدف یادگیری»، «تاریخ برگزاری جلسه آموزشی»، «عنوان سرفصل»

 هایفرایند آموزش یا تقسیم زمان به انواع گام»، «مواد موردنیاز برای آموزش»، «آموزش
 « تکلیف خانگی»، «آموزش در یک جلسه
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41 Admission Office دفتر پذیریش 

47 Midterm ترممیان 

42 Bench Fee های الزم برای استفاده پژوهشگر یا دانشجو و استاد از امکانات و منابع سایر هزینه
 ها مانند فضای اداری، کتابخانه و آزمایشگاهدانشگاه

 
 هاهای پژوهشی و مطالعاتی در سایر دانشگاه. فرصت11-00

 در نظام دانشگاهی آمریکا اسامی چون:
 «Visiting Scholar» ،«Visiting Researcher» ،«Visiting Fellow» ،«Visiting Lecturer » و«Visiting Professor » 

زش، آمو»هایی چون برای شرایط ایجاد فرصت مطالعاتی و پژوهشی یک عضو علمی در یک دانشگاه دیگر با پروژه
دون پرداخت حقوق است زیرا ها بشود. 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 میالبته در موارد خاصی هم هزینه یا حقوقی پرداخت می  کند.خود دریافت می

بیشتر باشد. در مواردی دانشگاه میزبان برای پژوهشگر یا استاد مدعو امکان سکونت موقت را  یکسال و در مواردی
ای هکند. با توجه به لزوم دعوت شدن یک استاد و پژوهشگر از طرف دانشگاه مقصد، فرد باید از برجستگیفراهم می

وردتوجه متقاضی فرصت پژوهشی و ها بارز و ممحرزی 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 هزینه اغلب با پرداخت«  Visiting academic»و « Visiting scholar»در نظام دانشگاهی انگلستان      

میهمان به دانشگاه مقصد است تا فرد بتواند به فضای اداری و دیگر تسهیالت و منابع دانشگاهی همچون کتابخانه، 
 های انگلستان متفاوت است. در دانشگاه «Bench Fee»دسترسی داشته باشد. مقدار این هزینه 

فراهم آوردن فرصتی توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزشی « واستاد یا پژوهشگر مدع»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 عرصهاستاد مدعو باید مشارکت فعاالنه

 های مطالعاتی و پژوهشیی یک استاد مدعو در فرصتها. فعالیت01-11جدول 
 هافعالیت ردیف

 ای خاص انجام پژوهش در زمینه 7
 ارائه یک سخنرانی رسمی برای مؤسسه میزبان 2
 مشارکت فعاالنه رسمی یا غیررسمی با دانشجویان پژوهشگر مقطع تحصیالت تکمیلی  9
 عضو علمی یا همکار دانشگاه مقصد متعهد شدن به مشارکت و همکاری پژوهشی با یک 4
 عنوان بخشی از برنامه سمینار دانشگاه  مشارکت کردن در آموزش دانشگاهی با ارائه سخنرانی یا سمینارهای علمی ارائه شفاهی مقاله به 5
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ت متعددی توسط نهادهای مختلفی در حال برگزاری است. برای نمونه فرص  «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

 
 ش. مفاهیم پایه مبانی نظری پژوه11-02
از اجزای سازنده انواع مبانی نظری و بیانی انتزاعی برای توصیف واقعیت است که : Concept. مفهوم یا 11-02-0

 شود. اغلب با یک نام کلی مطرح می

 تر هستند. تر و انتزاعیها کلیهمان مفهوم با این تفاوت که سازه: Construct. سازه یا 11-02-2

تر مطرح شوند، به آن گیری و عینیاندازهها با رویکردی قابلقتی مفاهیم و سازهو: Variable. متغیر یا 11-02-7

را  تواند دو یا چند مقدار یا ارزشگیری از مفهوم یا سازه است که میاندازهشود. متغیر یک نسخه قابلمتغیر گفته می
واند مقادیری تبرای مثال تحصیالت می های یک متغیر است.ها یا کمیتبپذیرد. یک مقدار یا ارزش نماینده بعضی بخش

  را اخذ کند.  « زیردیپلم، دیپلم، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری»مانند 
اصطالحاتی که از طریق معنای ایجادشده با ارتباط یا استعمال : Theoretical Concepts. مفاهیم نظری 11-02-0

 شوند. اهده مستقیم تعریف میمشها در رابطه با دیگر اصطالحات قابلآن

صورت مستقیم اشاره بر عناصر سازنده یک مفهوم که به: Theoretical Constructsهای نظری . سازه11-02-1

 مشاهده نباشند. قابل

ها یا کننده فعالیتاصطالحی عملیاتی که مشخص: Observable Eventsمشاهده . رویدادهای قابل11-02-6

  گیری آن است. یاز برای اندازهعملیات ضروری موردن
هایی دانست که به باالترین درجه از مقبولیت توان آن را نظریهدر زبان ساده می: Discipline. اصل یا قانون 11-02-7

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 ین طبیعی هستند که البته هر یک از آنقوان

های یهها بر پایه قوانین علمی یا دیگر نظرکننده 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 11-02-3

هایی در درک معنایی شفاف برای آن شده است. از و مقررات تأکید دارد اما تعاریف و مفاهیم متعدد باعث ایجاد ابهام
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س
 سازی باورهایخالصه»ن مفهوم با تأکید بر رویکردهای پژوهشی بر میان تعارف و مفاهیم متعدد پارادایم بهتری

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 به7932است )محمدپور، « های مدلحوزه پژوهشی و نمونه

 رسد و الگوی راهنمای فرد در پژوهش خواهد شد.   کند به جایگاه پارادایم میهای رقیب پیدا مینظریه

های ازآن که روشمیالدی و پس 81عنوان دوره زمانی از دهه : Theoritical Turn. چرخش نظری یا 11-02-9

 (.7932ظهور یافتند )محمدپور،  های کیفیگرایانه و با تأکید بر روشمتعددی در خالف رویکردهای اثبات
   

 . فلسفه پژوهش 11-07
های مفصلی در خصوص فلسفه پژوهش وجود دارد که برخی از مفاهیم های مربوط به پژوهش، بحثدر اغلب کتاب

 ترین مفاهیم وکند. در این بخش مهمهایی را برای خوانندگان این عرصه ایجاد میهای چندگانه، ابهامها با ترجمهآن
 شده است. ارائه 77-55واژگان کلیدی این حوزه در جدول 

 . انواع مفاهیم پایه در فلسفه پژوهش  00-11جدول 
 توضیح انواع ردیف

7 True  یاT  .به معنای حقیقت بزرگ یا مطلق و چیزی که شاید در پایان تاریخ به دست آید 

2 True  یاt ط حاصل با آزمایش و خطا و برای زندگیبه معنای حقیقت کوچک یا حقایق ابزاری و مشرو 
9 Fact  .به معنای واقعیت یا همان چیزی که برای ما عینی شده و قابل تجربه است 

4 Ideographic نگارانه و نوعی بینش خاص یا تخصصی ایدیوگرافیک  یا اندیشه 

5 Nomothetic شمول فرازمان و فرامکان هانشمول و نوعی بینش عام با نظامی از قوانین جنوموتتیک 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 هستیههای شناختشناسی 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 شناسیگرایی با تأکید بر روشپارادایم اثبات 

79 Post Positivism شده و در مواردی روش کیفی تعدیل کمّیهای شناسیروشگرایی با تأکید بر پارادایم 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 شناسیبا تأکید بر روش فمینیسمپارادایم 

71 Postmodernism های ساختارشکن با توجه به گفتگو و نقد باور موجودشناسیمدرنیسم با تأکید بر روشپارادایم پست 

78 Pragmatism و کیفی(  کمّیهای ترکیبی )تلفیق دو روش یشناسپارادایم 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 
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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 همدوگرایی با تأکید بر جدا بودن پژوهشگر از موردپژوهش و امکان بررسی بدون آثار متقابل آن 

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 

 تبیین ساختاری با تأکید بر چرایی رخداد رویدادها و چگونگی کار کردن اشیاء با تشریح ساختار کلی 

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 معلولتبیین علی با تأکید بر چرایی رخدادها و چگونگی کار کردن اشیاء بر اساس علت 

23 Instrumentalist  عنوان وسیله و ابزاری برای کنترل محیط یا دستیابی به اهدافابزارگرایی با تأکید بر دانش به 

91 Technocratic    رویکردی کاربردی با تأکید بر پذیرش مسئله و ارائه پاسخ با پژوهش 

97 Etic و سوژه گر از بیرون رویدادعنوان 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 هایی بدون ویژگی درک تجربی  علم با تأکید بر نتایج پژوهششبه 

94 Anti Naturalism یی یا تفسیریگراگرایی 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 احد یا برترنظر یا وضعیت ارزشی وگرایی 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 رویهنظام معنایی مشترک یا طرز تلقی مشترک انسان

41 Inter Subjectivity  
System 

 ها طور پیوسته توسط انسانشده و یاد داده بهنظام میان ذهنیتی ساخته 

47 Historical 
Realism 

های وجودی در زمان و متأثر از عوامل اقتصادی، سیاسی، درک بودن واقعیتگرایی تاریخی با تأکید بر قابلواقع
 اجتماعی، فرهنگی و امثال آن 

42 Real های طبیعی ی با تأکید بر واقعیتواقع 

49 Explanatory 
Critique 

 ها  ضها یا تناقنقد تبیینی با تأکید بر توضیح چرایی وقوع رویدادها و شکل انتقادی و نمایش اختالف

44 Epoché ون دهای ذاتی آن پدیده، باپوخه با تأکید بر داخل پرانتز گذاردن یک پدیده و توصیف آن به اتکای ویژگی
 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 گرا شامل انواع واقعیت بهگرا تا کیفیتکمّیهای پیوستار واقعیت در پارادایم    
 (.7932است )محمدپور، « حوزه گفتمان نمادین، برساخت اجتماعی و انعکاس تخیل انسانیمیدان بستر اطالعات، 
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س
 ( در پژوهشEtic( و اتیک )Emic. تفاوت رویکردهای امیک )11-00

شناسی و علوم اجتماعی و رفتاری، امیک و اتیک به دو نوع تحقیقات میدانی بر اساس دو شناسی، فرهنگدر انسان 
گیرد کننده صورت میمطالعه از درون گروه اجتماعی و از منظر مشارکت Emicاشاره دارند. در امیک یا  دیدگاه متفاوت
 شود. مطالعه از خارج گروه اجتماعی و از دید ناظر انجام می Eticاما در اتیک یا 

 

 (Function( و کارکرد)Role. تفاوت نقش)11-01

ی اروند اما تفاوت اساسی دارند. نقش به معنای راه یا شیوهکار میبه جای همهرچند 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 

نه یک وشده است. برای نممنظور انجام کارکرد خاصی ساختهء است. این بدان معناست که یک شیء یا پدیده بهشی
ود اما همین شاست که با هدف استفاده در زمین فوتبال ساخته می« ابزاری برای ورزش فوتبال»توپ فوتبال کارکردش 

 (. 7931زاده و همایی لطیف، تواند در خانه یک نقش تزئینی پیدا کند )خنیفر، مصطفیتوپ می
 

 وهشیهای داور و ارزیاب در کارهای پژ. تفاوت بین انواع معادل11-06
     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 02-11جدول 

 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 کننده یا بازنگری کننده محتوای موردبررسی اصالح 

4 Auditor شدههای از پیش تعیینممیز کتاب بر اساس شاخص 

 ها و تغییرات آن در پژوهش. تفاوت کلمات کلیدی در رابطه با داده11-07
 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 . انواع مفاهیم مرتبط با داده07-11جدول 
 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 حثب 
5 Conclusion شده در مرحله قبلهای انجامبندی نهایی پژوهشگر از مجموعه بحثگیری یا جمعنتیجه 
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 های اطالعات. مفاهیم مربوط به جستجو در پایگاه11-03
توان جستجوی بهتری را انجام میها های 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  00-11جدول 

 توضیح انواع ردیف
7 Source منبع یا مواردی چون مقاله و کتاب 

2 Reference و کتاب تألیفی     شده در یک کار پژوهشی یا مقالهمرجع 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 ها از دارندگان کمیت بدون اثر شاخصی برای شناسایی پژوهشگران تأثیرگذار و متمایز کردن آن 

77 With all of the Words رفی شده برای جستجوجستجوی با همه کلمات موجود در عبارت مع 

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   کنار این عبارت آیتمی وجود دارد با عبارتanywhere in the article  و به این معنی که، کلمه
 in the title of the articleتوان بر روی آیتم شود و یا میموردنظر در هرجای مقاله جستجو می

 شود.ها انجام مقاله کلیک کرد تا جستجو تنها در عنوان

76 IF Impact Factor های اصلی برای بررسی اعتبار مجالت عنوان یکی از شاخصیا ضریب تأثیر به
های دو سال گذشته آن مجله در سال تقسیم تعداد موارد ارجاع به مقالهو محاسبه  بر اساس  علمی

 های منتشرشده در آن مجله در بازه دو سال گذشتهها، به تعداد مقالهجاری در تمامی مجله

71 Immediately Index شده در همان سال )گزارش شاخص آنی یا فوریت با تقسیم تعداد ارجاع ساالنه به تعداد مقاله چاپ
 میزان مراجعه در همان سال چاپ مقاله برای شناسایی مقاله مورد اقبال سریع دیگر پژوهشگران(

78 Cited Half Life رصد کل دارزیابی باید به عقب برگشت تا شاهد پنجاه هایی که از سالعمر استناد و تعداد سالنیمه
زمانی است که نیمی از دهنده مدتارجاعات به مجله در سال مورد ارزیابی بود. این شاخص نشان

نوعی سرعت کاهش میزان ارجاعات به مجله را کل استنادات به آن مجله صورت پذیرفته باشد و به
های مجله در طول زمان بیشتر بیشتر باشد یعنی ارزش مقالهعمر استناد کند. هر چه نیمهبیان می

 شده و هنوز مورد ارجاع قرار دارند.حفظ

73 DIF  Decipline Impact Factorه رشتبا هدف شناسایی و معرفی مجالت یک ضریب تأثیر رشته
 علمی 

21 Hirsch Index or H Index  صورت انفرادی(شی پژوهشگران بهپژوه –شاخص هرش )شاخصی برای سنجش برونداد علمی 

27 G Index های پراستناد پژوهشگر و تعداد مقاالتی که دو بار یا بیشتر به آن استناد دهنده مقالهشاخص جی )نشان
 شده باشد.(
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22 Y Index رتبه پیچ»در « عامل تأثیر»ضرب شاخص وای و حاصل » 

29 Matew ر یک های یک مجله دتقسیم تعداد استنادها به مقاله شده ضریب تأثیر باشکل اصالح) ارزش متیو
 های همان مجله در همان دوره زمانی(ساله بر تعداد مقالهدوره پنج

در انگلیسی هم  هرچندشود اما این دو کلمه هر دو در فارسی منبع ترجمه می Resourceو  Sourceکلمات       
توان از آن به منبعی اشاره دارد که چیزی را می Sourceت هستند. کلمه روند اما دارای تفاودرجاهایی مشابه به کار می

طور اثربخش شود که برای انجام یک کار بهشامل مواد، افراد، ابزارها و دیگر چیزهایی می Recourceدست آورد اما به
بنا یا منبع ما نقش سرچشمه، م کنیم، برایموردنیاز است. بنابراین وقتی از یک کتاب یا مقاله در کار پژوهش استفاده می

ک کنیم، یشود اما وقتی از یک کتاب با جنبه ابزاری برای راهنمای سفر استفاده میتلقی می Sourceاطالعات یا 
Resource  یا منبعی برای انجام کاری خاص خواهد بود. در یک منبع یاSource ها یا مانند کتاب یا مقاله اغلب مرجع

References ا با هشده و در اغلب پایان فهرست آنها استناد دادهی وجود دارند که در متن کتاب یا مقاله به آنیا منابع
 شوند.  نشانی کامل معرفی می

-توان پژوهشگران برتر یک حوزه کاری یکسان را شناسایی کرد. امکان دسترسی به اچمی H-Indexبا شاخص      

ه استنادی زبان و توسط پایگابرای مقاالت انگلیسی« آی و گوگل اسکالراسیاسکوپوس، آ»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-وقتی اچتر، گیرد. به زبان دقیقشده به آثار منتشره یک فرد یا گروهی از افراد صورت میداده
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  5باشد، یعنی این شخص  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 له، دستمقا 5از این 

کننده ضریب اچ هستند که تعداد یادکرد باالیی بدارند، برآورد که فقط مقاالتی تعیینگیرد. ازآنجاییدر این زمینه می
شناسه اچ تأثیر زیادی در پیشگویی افرادی دارد که بعدًا  نشان داد که 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
مریکا باشند و با بیش از توانند عضو انجمن فیزیک آمی 21تا  75توانند استاد تمام باشند و با می 78باشند و با شناسه 

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
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 . نحوه محاسبه ضریب تأثیر0-11شکل 

 26تعداد  2114و در آن مجله در سال ارجاع به یک مجله صورت گرفته باشد  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 108طور متوسط، هر مقاله آن نشریه است؛ یعنی به 108آید که دست می
 (. 7931راسخ و اسالمی، است )فراهانی، 

 

 

 . مفاهیم عملیاتی در پژوهش11-09
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، به برخی از این مفاهیم مهم اشاره می 55-75
 تی در پژوهش   . انواع مفاهیم عملیا01-11جدول 

 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  ابطال یا رد یک نظریه بر اساس دالیل و شواهد و توضیحات منطقی 
9 Evaluate  وسیله یک الگو یا معیارهاپدیده از طریق سنجش آن بهارزیابی و قضاوت درباره ارزش و کیفیت یک 

4 Documentation ها و ادعاها قولاستناد یا ارائه سند دقیق برای نقل 
5 Example منظور توضیح بیشتر ارائه نمونه یا شواهد برای اثبات و تأیید یک موضوع یا به 

6 Review  گرفت که آیا نیاز به تغییر دارد یا نه؟ ان تصمیمتا بتو زیچکیبازآزمایی و وارسی دقیق درباره 

1 Discuss اره گذارد و دربهای مختلف یک موضوع را از جهات مختلف به بحث میبخش اصلی گفتار یا نوشتار که جنبه
 شود. کند. در آن یک مسئله از چند دیدگاه شرح و بسط داده میآن استدالل می

8 Analyze های آن ای یک کل و تفکیک بخشتجزیه یا جداسازی اجز 

3 Synthesis   پیوند اجزای مرتبط در قالب یک پیکره و توضیح چگونگی ارتباط اجزاء با ساختار کلی موضوع 

71 Define های ذاتی و خاص یک پدیده یا بیان معنی دقیق و روشن یک اصطالحبیان ویژگی 

77 Identify متمایزکننده آن از دیگر چیزها های مهم یک پدیده و 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 تقابل یا کنار هم قرار دادن دو یا چند امر برای نمایش تفاوت آن 

74 Justify  یا دیدگاه درست یا خوب است.توجیه یا بیان اینکه چرا یک وضعیت 

75 Describe های خاص و صفات عمومی یک پدیده توصیف یا بیان ویژگی 
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76 Explain ر کند. همچنین بچگونه کار می زیچکیکه توضیح یا روشن ساختن چیزی، نشان دادن یک جریان، تحلیل این

 ای روشن تأکید دارد. شیوه سازی مطلبی برای فهم بهتر یا ارائه دلیل و بیان منظور باساده

71 Classify ها و عناصر مشترک ها بر اساس مشخصهبندی یا منظم کردن انواع پدیدهرده 

78 Outline ای از مطالب مرتبط با یک موضوع دهی مجموعهها و فهرست کردن رئوس مطالب با سامانسرفصل 

73 Compare ها های میان پدیدهشان دادن همسانی یا تفاوتکه نها 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 11-21
 معرفی شده است.  76-55برخی مفاهیم عملیاتی در روش تحلیل گفتمان در جدول 

 نواع مفاهیم در روش تحلیل گفتمان    . ا06-11جدول 

 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(ابهام )ویژگی چندمعنایی عناصر و ساخت 

9 Anaphora شده(مطرح ترشیپمرجع )ضمیر برای ارجاع به موضوعات پیش 

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 

71 Critical Discourse 
Analysis (CDA) 

 تحلیل گفتمان انتقادی 

78 Declarative Knowledge دانش خبری 

73 Deixis کنند(اشاری )عناصر زبانی خاص که بخشی از مفهوم خود را از اشاره به بیرون خود کسب می 
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 یکنش بیان 

26 Interpersonal Rutiness فردی های بینروال 
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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 یگاهجا 

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 11-20
 (.2179)فرام، معرفی شده است  71-55تفاوت مفاهیم مورداشاره در جدول 

 «    Procedure»و « Methodology» ،«Method» ،«Technique» . تفاوت انواع مفاهیم 07-11جدول 
 توضیح انواع ردیف

7 Methodology  «یا روشی مبتنی بر نظریه خاص برای تفکر و مطالعه واقعیت اجتماعی« شناسیروش 

2 Method  «هاآوری و تحلیل دادهها و فنون جمعز رویهای ایا مجموعه« روش 

9 Technique  «های عملی در یک روش یا زمینه معین و دارای الزاماتی رسمییا جنبه« فن 

4 Procedure  «یا یک سری اقدامات قابل انجام با ترتیب یا روشی خاص« رویه 

 

 «Substantive Theory»با « Formal Theory». تفاوت 11-22
 .معرفی شده است 78-55مفاهیم مورداشاره در جدول تفاوت 

 «Substantive Theory»با « Formal Theory» . تفاوت03-11جدول 
 توضیح انواع ردیف

7 Formal Theory «عمیم تهای معتبر و قابلگیریبا کاربرد در چندین زمینه و موضوع خاص و براساس نتیجه« نظریه رسمی
 عتبر های تجربی مشش کل جمعیت پژوهش با استنتاج از منطق قیاسی از نظریهدرمورد مطالعات متعدد و پو

2 Substantive 
Ttheory 

یا نظریه اختصاصی و مبتنی بر یک موضوع خاص و کاربرد در همان موضوع خاص )یک « نظریه حقیقی»
 میم(تعدهنده یک نظریه برای عمل در یک زمینه یل نظریه اختصاصی غیرقابلمدل نظری ارائه
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 «Resampling»با « Sampling». تفاوت بین 11-27

 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 اقتصادی روش یک «Resampling»مجدد یا 

لی اص داده هاینمونه از تکراری هاینمونه ترسیم شامل که است روشی مجدد گیرینمونه .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  . بوت55-27-0

 با و مکرر طوربه اندازه همان از ترکوچک هاینمونه از زیادی تعداد آن در نمونه است.  داده حاصل برآوردگرهای
 شدهتهگرف واقعی جامعه آماری یک از هانمونه آن این است که فرضپیش. شوندمی تهیه اصلی نمونه یک از جایگزینی

 بارها و نمونه، بارها همان یعنی از. شودبیرون کشیده می بزرگ هایاز نمونه هنمون توزیع یک این حالت در. است
 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 درواقع استرپینگ بوت .باشند جمعیت پارامترهای
 . آیددست مینمونه به هایداده کل از تقریبی توزیع یک در هاویژگی این گیریاندازه از

 «جامعه آماری» جایگشتی به بردارینمونه استرپینگ، بوت برخالف«: Permutation». آزمون جایگشتی یا 11-27-2

 اب جمعیت جایبه شما که واقعیت این. دارد بستگی هاگروه به واحدها انتساب به فقط بردارینمونه. ندارد نیاز
 ادی استرپینگ بوت استاندارد روش عنوانبه آن از گاهی که است دالیلی از یکی دارید، سروکار واقعی هاینمونه

 .است جایگزین بدون گیرینمونه روش یک جایگشتی بردارینمونه که است این دیگر مهم تفاوت. شودمی

. است بینیپیش مدل یک اعتبارسنجی برای روشی«: Cross Validation»عتبارسنجی متقابل . روش ا11-27-7

 برای باقیمانده هایداده. شوند استفاده اعتبارسنجی مجموعه یک عنوانبه تا شوندمی حذف هاداده هایزیرمجموعه
 .7(2116)گود، گیرند قرار می مورداستفاده سنجی اعتبار مجموعه بینیو پیش مجموعه یک تشکیل

 
 . اصالحات آماری20-11

 انواع اصطالحات آماری معرفی شده است.  73-55در جدول 
 . انواع اصطالحات آماری    06-11جدول 

 توضیح انواع ردیف
7 Alternative Hypothesis  رابطه یا تفاوت یداریمعنفرضیه خالف یا بدیل و یک بیانیه با نماد آماری در خصوص وجود 

2 Analysis of Variance  تحلیل واریانس یا آزمون تفاوت بین دو یا چند میانگین 

9 Arithmetic Mean  تعداد نمرات )شاخص گرایش به مرکز( برمیتقسمیانگین حسابی یا مجموع نمرات 

4 Asymptotic  مجانبی یا کیفیت منحنی نرمال، بدون قطع محور افقی یاx ها توسط دم 
                                                           

1. Good  
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5 Average  نمره متوسط 

6 Bell-shaped Curve ها نسبت به میانگین و میانه منحنی زنگوله شکل و نشانگر توزیع متقارن نمره 

1 Class Interval هافاصله طبقاتی یا مرزهای باال و پائین یک مجموعه نمرات از توزیع فراوانی 

8 Chi-square Test of 
Association 

 و مورد انتظار شدهمشاهدههای ابطه دو متغیر با فراوانیسکوئر برای آزمون رئآزمون پیوند کا

3 Coefficient of 
Alienation 

 نکننده رابطه بین دو متغیر یا مقدار واریانس تبیین یگانگیازخودبضریب 

71 Coefficient of 
Determination 

 کننده دو متغیر   ضریب تعیین یا مقدار واریانس تبیین

77 Coeficient of 
Nondetermination 

  یگانگیازخودبضریب عدم تعیین و معادل ضریب 

72 Coefficient of 
Variation 

 صورت درصد(ضریب پراکندگی یا میزان پخش یک مجموعه داده از میانگین )اغلب به

79 Continuous Data  محدود یا نامحدود مثل قد و وزن فاصلهکیداده پیوسته یا هر نوع مقدار در داخل 
74 Correlation Coefficient )ضریب همبستگی یا شاخص عددی نشانگر رابطه خطی بین دو متغیر )بین صفر و یک 

75 Correlation Matrix ای از ضرایب همبستگی ماتریس همبستگی یا مجموعه 
76 Criterion  مالک یا معیار با تأکید بر متغیر مالک 

71 Critical Region (CR) or 
Rejection Region (RR) 

 ناحیه بحرانی یا رد یا مجموعه مقادیری از آماره آزمون )برای رد فرض صفر( 

78 Critical Value مقدار الزم برای رد یا عدم پذیرش فرض صفر( ای برای آزمون فرض صفرمقدار بحرانی یا آستانه(  

73 Cumulative Frequency 
Distribution 

 توزیع فراوانی تجمعی

21 Data Point  نقطه داده یا یک مشاهده 

27 Data Set  مجموعه داده یا یک مجموعه از مشاهدات 

22 Degree of Freedom 
(d.f.) 

 ها منهای تعداد روابط مستقل موجود درجه آزادی یا مجموع تعداد داده

29 Descriptive Statistics های یک نمونه یا جمعیت آمار توصیفی یا توصیف ویژگی 

24 Direct Correlation  جهتکییا یک رابطه مثبت با تغییر دو متغیر در همبستگی مستقیم  

25 Directional Research 
Hypothesis 

 دارجهتفرضیه پژوهش 

26 Discrete Data داده گسسته یا مقادیر یا مشاهدات متمایز از یکدیگر مانند جنسیت یا تعداد ورزشکاران 

21 Dispersion های یا تغییر میان مقادیر دادهپراکندگ 

28 Dummy Variable  متغیر تصنعی یا تبدیل متغیرهای اسمی در قالب یک متغیر جدا 

23 Effect Size دهنده شدت یک پیامد خاص اندازه اثر  یا شاخص نشان 

91 Error in Prediction شدهینیبشیپبینی یا تفاوت بین نمره واقعی و نمره خطای پیش  

97 Error Score  نمره خطا یا بخشی از نمره یک آزمون اثرگذار در عدم پایایی یک آزمون 

92 Estimate  شدهمشاهدهبرآورد یا شاخصی از مقدار یک کمیت بر اساس داده   

99 Estimation   برآورد کردن یا فرایند استفاده از داده نمونه برای تعیین مقدار یک کمیت مشخص در یک جامعه 

94 Estimator دست آمده داده نمونه برای دادن اطالعاتی راجع به یک کمیت مشخص در یا هر کمیت به برآوردگر
 یت ععنوان یک برآوردگر از میانگین جمجمعیت مانند میانگین نمونه به

95 Expected Frequencies های مورد انتظارفراوانی 

96 Factor  در پژوهش آزمایشی  هشدکنترلعامل یا یک متغیر مستقل 

91 Factorial Analysis of 
Variance 

 تحلیل واریانس فاکتوریل یا یک تحلیل واریانس با بیش از یک عامل یا متغیر مستقل 

98 Facorial Desgin زمانهمطور های عاملی یا فاکتوریل برای ارزشیابی اثر دو یا چند عامل بهطرح  
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93 Frequency Distribution زیع فراوانی یا روش نمایش توزیع نمرات در داخل فواصل طبقات تو 

41 Frequency Polygon گون فراوانی یا نمایش گرافیکی یک توزیع فراوانی پلی 

47 Histogram ای یا نسبی هیستوگرام یا نمایش گرافیکی توزیع فراوانی یک متغیر فاصله 

42 Indirect Correlation  های مخالف یا یک رابطه منفی با تغییر دو متغیر در جهتهمبستگی غیرمستقیم 

49 Infrential Statistics به کل جمعیت  آمار استنباطی برای تفسیر نتایج بر اساس یک نمونه  

44 Interaction Effect  اثرتعاملی یا پیامدی دارای اثر متفاوت یک عامل در داخل عامل دیگر 

45 Internal Consistency 
Reliability 

 گیریبعدی یک ابزار اندازهکننده ماهیت یکپایایی همسازی درونی یا آزمون

46 Interrater Reliability دهندگان  کننده همسازی رتبهدهندگان یا آزمونپایایی بین رتبه 

41 Inter-Quartile Range 
(IQR) 

 در داخل یک مجموعه داده  دامنه میان چارکی یا شاخصی برای نمایش میزان پخش یا پراکندگی

48 Interval Level of 
Measurement 

 ای سطح سنجش فاصله

43 Kurtosis کشیدگی یا کیفیت یک توزیع مبنی بر هموار یا برآمده بودن 

51 Line of Best Fit ینی  بدهنده خطای پیشخط بهترین برازش یا خط رگرسیونی با بهترین برازش از نمرات داده و کاهش
57 Main Effect  اثر اصلی یا اثر ساده یک متغیر عامل بر روی یک متغیر وابسته 

52 Mean  تعداد آنها برمیتقسمیانگین یا جمع نمرات 

59 Mean Deviation  انحراف میانگین یا انحراف میانگین تمامی نمرات نسبت به میانگین یک توزیع 

54 Measures of Central 
Tendency 

 گرایش به مرکز  هایشاخص

55 Median  درصدی توزیع  51میانه یا نقطه 

56 Midpoint  طبقاتی  فاصلهکییا نقطه مرکزی در نقطه وسط 

51 Mode  تکرار و فراوانی در یک توزیع نیتربزرگمد یا نما و نمره با 

58 Multiple Regression بر اساس چندین متغیر مستقل  بینی تغییرات یک متغیر وابسته رگرسیون چندگانه یا پیش 

53 Multiple Regression 
Correlation Coefficient 

 و معرف میزان رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته  Rضریب همبستگی رگرسیون چندگانه یا 

61 Nominal Level 
Measurement 

 سطح سنجش اسمی 

67 Nondirectional 
Research Hypothesis 

 یا دو دامنه  فرضیه فاقد جهت

62 Nonlinear Regression کل شبینی تغییرات یک متغیر وابسته بر اساس یک یا چند متغیر مستقل بهرگرسیون غیرخطی یا پیش
 غیرخطی 

69 Nonparametric 
Statistics 

 آمار ناپارامتری یا آمار فارغ از توزیع 

64 Normal Curve شکل ای منحنی نرمال یا همان منحنی زنگوله 

65 Null Hypothesis داری رابطه، تفاوت یا تأثیر یک متغیر بر فرضیه صفر یا یک بیانیه با نماد آماری درخصوص معنی
 متغیر دیگر  

66 Obtained Value  یا مقدار حاصل از یک آزمون شدهمحاسبهمقدار 

61 Ogive  اجیو یا نمایش بصری یک توزیع فراوانی تجمعی 

68 One-taied Test  دارجهتآزمون یک دامنه یا 

63 One-way Analysis of 
Variance  

 Fیا  ANOVAطرف یا آزمون تحلیل واریانس یک

11 Ordinal Level of 
Measurement 

 ای سطح سنجش ترتیبی یا رتبه

17 Outliers های پرت )نمرات با فاصله زیاد نسبت به بقیه نمرات(ها یا دادهبیرونی 
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12 Parallel Forms 
Reliability 

 های متفاوت یک آزمون های موازی یا سنجش میزان همسازی شکلپایایی فرم

19 Parameter  پارامتر یا مقداری برای نمایش یک ویژگی مشخص از جمعیت مانند میانگین 

14 Parametric Statistics ای و نسبی آمار پارامتری با استفاده برای تفسیر متغیرهای فاصله  

15 Pearson Product-
moment Correlation 

Coefficient 

 ای یا نسبی  ضریب همبستگی گشتاور پیرسون یا آزمون رابطه خطی دو متغیر فاصله

16 Percentile صد گروه با مشاهدات تقریباً مساوی ها به یکصدک یا مقادیری برای تقسیم داده 

11 Percentiles Points اط واقع در داخل یا زیر مکان استقرار یک نمره ها یا نقنقاط صدک 

18 Population موردنظر انیپاسخگوها یا جمعیت یا تمام آزمودنی  

13 Post Hoc کننده منبع دقیق تفاوت بین سه تا چند گروه بعد از واقعه یا آزمون تعیین 

81 Predictive Validity یک آزمون با یک معیار آتی بین یا سنجش میزان همسازی نتایج اعتبار پیش 

87 Predictor بینی کننده یک پیامد )همان متغیر مستقل(بین یا متغیر پیشپیش 

82 Probability Value   
(P-Value) 

مقدار احتمال یا احتمال بزرگتر بودن مقدار آماره آزمون از مقدار مشاهده شانسی در صورت درست 
 ری(دابودن فرض صفر )برابر با سطح معنی

89 Range  دهنده میزان تغییرپذیری مشاهدات(نمرات )نشان نیترنییپادامنه یا باالترین نمرات، منهای 

84 Regression Equation تر به نمرات واقعیکننده نقاط یا خط نزدیکمعادله رگرسیون یا مشخص 

85 Reliability درت تکرارپذیری و تعمیم آن ها یا سؤاالت یک آزمون در جهت قپایایی یا همسازی گویه 

86 Residual کننده به میزان تغییر باقیمانده بعد از برازش یک مدل رگرسیونی  باقیمانده یا خطا و اشاره 

81 Quantiles هایی با مشاهدات مساوی ها به گروهای از نقاط برش برای تقسیم دادهها یا مجموعهچندک 

88 Quartiles ها به چهار گروه با مشاهدات مساوی کننده دادهتقسیمها یا مقادیر چارک 

83 Sample Error گیری یا تفاوت بین مقادیر نمونه و مقادیر جمعیتتفاوت نمونه 

31 Scattergram or 
Scatterplot 

 ای و نسبیشده داده در دو متغیر فاصلهدیاگرام یا نمودار پراکنش و نمایشگر نقاط جفت

37 Significance Level داری یا ریسک پژوهشگر برای رد اشتباه فرض صفر در صورت درست بودنسطح معنی 

32 Simple Analysis of 
Variance 

 طرفهکیتحلیل واریانس ساده یا همان آزمون تحلیل واریانس 

39 Skew or Skewness شخص های نامناسب از یک سری نمرات مچولگی یا نمایشگر کیفیت یک توزیع با فراوانی 

34 Standard Deviation  نمایشگر متوسط انحراف از میانگین انحراف استاندارد یا 

35 Standard Error of 
Estimate 

 بینی مدل رگرسیونیای برای آزمون دقت پیشخطای استاندارد برآورد یا سنجه

36 Standard Score  ن و انحراف استاندارد توزیع بر اساس میانگی شدهلیتعدنمره استاندارد یا نمره اصالح و 

31 Statistic دادن اطالعاتی راجع به مقادیری نامشخص در یک جمعیت مانند میانگینآماره یا کمیتی برای نشان 

38 Statistical Population  موردمطالعهجامعه آماری یا تمامی افراد یا موارد  

33 Statistical Sample از جمعیت آماری  نمونه آماری یا واحدهای منتخب 

711 Statistics ها برای ساماندهی و تفسیر اطالعات ای از ابزارها و روشآمار یا مجموعه 

717 Stepwise Regression  یا ورود متغیرهای مستقل به مدل به ترتیب بیشترین میزان همبستگی تفکیکی با  گامبهگامرگرسیون
 متغیر وابسته 

712 Simple Linear 
Regression 

 بینی تغییرات یک متغیر وابسته بر اساس یک متغیر مستقلرگرسیون خطی یا پیش

719 Symmetry ها به نحو مشابه در باال و پائین متوسط نمونه تقارن یا موقعیت با توزیع مقادیر داده 

714 Test-retest Reliability  پایایی آزمون مجدد یا سنجش میزان پایایی در طی زمان 

715 Test Statistic ها آماره آزمون یا کمیت حاصل از داده 
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716 Test Statistic Value  استفاده از یک آزمون جهیدرنتدست آمده و مقدار به شدهمحاسبهمقدار آماره آزمون یا همان مقدار 

711 Two-tailed Test  آزمون دو دامنه یا بدون جهت 

718 Variability پخش و پراکندگی در یک مجموعه داده یا مقدار  یریرپذییتغ 

713 Variance  واریانس یا مربع انحراف استاندارد با سنجش میزان پخش یا پراکندگی یک توزیع 

771 or Y Prime ’Y  شدهینیبشیپوای پریم یا مقدار Y 
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و  واژه نامه انگلیسی به فارسی 
فارسی به انگلیسی  65  

 
 های انگلیسی به فارسی و برعکس در پژوهش   لهدف کلی: آشنایی با انواع  معاد

 اهداف یادگیری
 های انگلیسی به فارسیآشنایی با معادل 

 های فارسی به انگلیسیآشنایی با معادل 
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 مقدمه
های فارسی برای هر یک از مفاهیم التین نیاز در مطالعه متون پژوهشی اطمینان از صحت ترجمه معادل یکی از موارد

های فارسی برای مطالعات بیشتر و ترجمه متون طور شناخت دقیق معادل التین برای هر یک از واژهپژوهشی و همین
ی گان کلیدی در پژوهش از فارسی به انگلیسشود تا عمده واژپژوهشی به زبان انگلیسی است. در این فصل تالش می

 و برعکس معرفی شوند.  
 

 های فارسی برای کلمات کلید پژوهش به انگلیسی. آشنایی با معادل16-0
در  اند وشدهانواع واژگان تخصصی انگلیسی در حوزه پژوهش بر اساس حروف الفبا تنظیم 7-56در جدول پیوسته 

 فارسی آن قرارگرفته است.  هایبرابر هر یک معادل یا معادل
 نامه تخصصی انگلیسی به فارسی . واژه0-16جدول 

A 
 Absolute Fit Indices های برازش مطلقشاخص

 Abstract چکیده 

 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 نرمفزونه )نرما

 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) فرایند تحلیل سلسله مراتبی 

 Analytic Notes های تحلیلییادداشت

 ANOVA تحلیل واریانس تک متغیره

 Anthropology شناسیانسان

 Applied Research ژوهش کاربردیپ

 Archival Records های آرشیوی )در روش غیر واکنشی(های آرشیوی یا دادهثبت

 Article for Press مقاله مطبوعاتی

 Artifacts مصنوعات )مربوط به روش غیرواکنشی(

  Assurance Game or Trust Game بازی تضمینی  

 Auto Correcting ر پاورپوینت(های امالیی )داصالح 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
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س
 Axiology شناسیارزش

B 

 Back Casting نگریپس

 Bolean/ Logic افزارها(اتورهای منطقی )برای جستجوی پیشرفته در نرماپر

 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 حبسینمونه

 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

 Chicken Game مرغیبازی بزدالنه یا جوجه

 Chi-Square سکوئر / خی دو/ مجذور خیئکا

 Chronology ترتیب زمانی 

 Citation Analysis سنجی(ادی )روش کتابتحلیل استن

 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 املیهای مشارکتی/ تعمصاحبه

 Colinearity هم خطی

 Comfortable Sampling گیری آساننمونه

 Common Resource Game بازی منابع مشترک

 Complete Collection روش انتخاب کل مجموعه 

 Component مؤلفه )در تعریف نظری، اجزای یک مفهوم(

 Concept مفهوم

 Conceptual Network Builders افزارهای تحلیل داده کیفی(که مفهومی )در نرمسازنده شب
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های بخشی از داده کمّیهای )روش ترکیبی که داده زمانهمای النه
 کیفی یا برعکس است(

Concurrent Embedded  

 Concurrent Triangulation و کیفی( کمّی زمانهمآوری )روش ترکیبی جمع زمانهمهمسوسازی 

 Concurrent Validity زمانهمروایی 

 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 مصاحبه تهاجمی

 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 بافت موقعیتی

 Contingency Questions های وابستگیپرسش

 Control Variable متغیر کنترل

 Convergent Validity روایی همگرا

 Coordination Game نوایی یا هماهنگیبازی هم

 Corroboration تأیید )بیان یکسان چند منبع نسبت به یک واقعه تاریخی(

 Correlation همبستگی  

 Correlation Matrix مبستگیماتریس ه

 Correlationl Validity اعتبار همبستگی 

 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 یا مقاله(نامه همراه یا صفحه رویی )در پرسش

 Cover or Nonreactive Observation های پنهان و غیرواکنشیمشاهده

 Credibility قابلیت اعتبار

 CredibilityCcriterion 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
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س
 Critiquing نقد

 Cronbach’s Alpha آلفای کرونباخ

 Cross-sectional Research پژوهش مقطعی

 Cross-Validation عتبارسنجی متقابل ا

 Crowdsourcing سپاریجمع

 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 هاادهاعتبار مربوط به د

 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 توصیفی پژوهش

 Detailed Descriptions توصیفات دقیق

 Development Research ای پژوهش توسعه

 Dictator Game بازی دیکتاتور

 Dimension بعد )اجزای مفهوم در تعریف نظری(

  Dimensionality بعد پذیری

 Directional Hypothesis دار فرضیه جهت

 Discriminal Analysis ا تحلیل تمییزیتحلیل تشخیصی ی

  Discriminating افتراقی

 Disciminant Validity روایی افتراقی

 Discourse Analysis تحلیل گفتمان

 Discriminant Validity روایی تشخیصی

 Discussion بحث

 Document عنوان منبعی برای بررسی(اسناد )به
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 Double Blind Review داور برای نویسنده و برعکسداوری مقاله با مخفی بودن اسم 

 Domination چیره شدن 

 Double Hermeneutics تأویل مضاعف

 Drivers Analysis هاها/ واکاوی پیشرانتحلیل پیشران

E 

  Econometric Modelling اقتصادسنجی سازیمدل

 Effect اثر

 Eigenvalues های ویژهارزش

 Emergence ه )در گراندد تئوری(رهیافت ظاهر شوند

 Emic کننده(امیک )مطالعه از درون گروه اجتماعی به شکل مشارکت

  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 المعارفدانشنامه 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
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س
 Extreme or Deviant Case Sampling تهاییگیری از موارد مرزی یا اننمونه

F 

 Face Validity اعتبار صوری یا ظاهری

 Faciliator )در روش گروه متمرکز(  کنندهتسهیل

 Fact Sheet برگگزاره برگ/ تک

 Factor Analysis تحلیل عاملی 

 Fake Journals نشریات قالبی یا تقلبی 

 Feminism Research Method فمینیسمروش پژوهش 

 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 

 Game Theory نظریه بازی

 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 )نام دیگر پژوهش تاریخی( نگاریتاریخ

 Histogram نمودار هیستوگرام یا ستونی 
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 Historyical تاریخی

 Historical Research پژوهش تاریخی

 Holistic گرایانهکل

 Homogeneous Sampling گیری همگوننمونه

 Horizon Scanning بانی آیندهدیده

 Human Construction ساخت انسانی 

  Hypertext ابرمتن

 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 عوامل داخلی و خارجی زمانهمماتریس ارزیابی 

 Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

 Internet Gateways اتی های اطالعدروازه

 Interpretation گیری(تفسیر )فعالیتی برای بحث و نتیجه

 Interpretation of Interpretations تفسیر تفسیرها

  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 
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س
 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 پژوهش آزمایشگاهی

 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 نمودار خطی

 Lisrel (Linear Structural Relationships) افزار آمارینرم -لیزرل )روابط ساختارمند خطی(

 List Question پرسش فهرستی یا مهندسی

 Literature Review ه پژوهشمرور و ارزیابی ادبیات پیشین

 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 روش گروه متمرکز(سؤال اصلی پژوهش )در 

 Manifest Variable متغیر آشکار

 Masurement Model گیریمدل 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 
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 Mode انم

 Model Base Procedure روش مدل پایه

 Model Calibration ارزیابی مدل بر اساس استاندارد

 Modelling سازیمدل

 Modeling Method سازیمدلروش 

 Model Summary خالصه مدل

 Model Validation اعتبار سنجی مدل

 Moderator کننده )در روش گروه متمرکز(هماهنگ

 Moderator Variable کننده لمتغیر تعدی

 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 چند پاسخیهای چندگانه یا سؤاالت پاسخ

 Multi Sample Analysis ای های چندنمونهتحلیل

 Multitrait- Multimethod Analyzing چند روشی -ایچندخصیصه تحلیل

N 

 Narrative Research پژوهش روایتی 

 Naturalism گرا )تأکید بر روش کیفی(طبیعت

 Natural Generalization تعمیم طبیعی 

 Naturalistic Inquiry گرا ژوهش طبیعتپ

 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) برازش هنجار نشده شاخص

 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 



  

 

 

 نامه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسیواژه 915

س
 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 

 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(آوریهای جمعپژوهش 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 دو فرم موازی )همتا( یا جایگزین  

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 مدرنیسمپست

 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

 Perisoner’s Dilemma Game زندانی دوراهیبازی 
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 Phenomenology پدیدارشناختی 

 Photocopy  رونویسی 

 Physical Trace Evidence شواهد آثار مادی

 Pictograph فنمودار تصویری / پیکتوگرا

 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

 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 کید بر زمان حال(پژوهش حال محور )تأ

  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

 Public Good Game نیکاالی همگا بازی

 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 کیفیافزارهای تحلیل دادهنرم

 Qualitative Research پژوهش کیفی 

 Qualitizing کیفی سازی

 Quantification سازی کمّی

 Quantitative Research  کمّیپژوهش 
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س
 Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) کمّیریزی استراتژیک ماتریس برنامه

 Quantizing سازی کمّی

 Quasi Experimental نیمه آزمایشی

 Questionnaire پرسشنامه

 Quotas Sampling ایگیری سهمیهونهنم

R 

 Range دامنه تغییرات

 Ratio Measurement مقیاس نسبی

 Rationalism گرایی )معرفت حاصل از عقل و تحلیل(عقل

 Rationalism Research پژوهش عقلی یا خردگرایانه

 Reasoning استدالل/ گواه آوری

 Recommendations هاپیشنهادها / توصیه

 Reflexive Grounded Theory راندد تئوری انعکاسیگ

 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 شناختهنمونه

 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 مرورگر، داور، ارزیاب

 Review Question سؤال برای مطالعه مروری )عنوان(

 Road Map نگاشت/ رهنقشه راه

 Root Mean Squared Error of Approximation ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد
(RMSEA) 

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
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 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

 Self Contained خودشمول

 Self-Plagiarism خود سرقتی

 Self Report خود گزارشی

 SEM (Structural Equisition Modeling) معادله ساختاری سازیمدل

 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 داوری مقاله با مخفی بودن نام داور برای نویسنده

 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 گیری گلوله برفینمونه

   Social Dilemma Game بازی دوراهی اجتماعی 

 Social Research یپژوهش اجتماع

 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 نامهدونیمه کردن پرسش
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س
 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 ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک
Evaluation(SPACE)Matrix 

 Strategy Evaluation ارزیابی استراتژی

 Strategy Formation تدوین فرضیه

 Stratification ای گیری طبقهنمونه

 Statistical Population جمعیت آماری

 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
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 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

 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 

 Ultimate Game بازی اولتیماتوم

 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 تارنیافتهمصاحبه ساخ

V 

 Validity اعتبار

 Variable متغیر

 Variables Entered/Removed افزار(شده )در نرممتغیرهای وارد و حذف
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س
 Variability های پراکندگیشاخص

 Variance- Covariance Matrix کوواریانس-ماتریننس واریانس

 Visioning انداز سازیچشم

 Volunteer Sampling یری داوطلبانهگنمونه

W 

 Webnography وبنوگرافی

 Weighted Least Square (WLS) ترین مجذورات وزن دهی شدهکوچک

 Written Public Records های همگانی مکتوبثبت

X 

  

Y 
 Validity روایی یا اعتبار

Z 
  

 
 . معادل انگلیسی کلمات کلیدی فارسی در پژوهش16-2
ای هحروف کلیدی فارسی در پژوهش به ترتیب حروف الفبای فارسی آورده شده است. کلمه یا کلمه 2-56جدول در 

 شده است. های فارسی در مقابل آن نوشتهمعادل انگلیسی هر یک از این واژه
 به انگلیسی   نامه تخصصی فارسی. واژه2-16جدول 

 الف
  Hypertext ابرمتن

 Bolean/Logic افزارها(ی جستجوی پیشرفته در نرماپراتورهای منطقی )برا

 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 -وباره )بازآزمایی( یا روش آزموناجرای د

 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
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 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 ریاستدالل/ گواه آو

 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 منبعی برای بررسی( عنوانبهاسناد )

 Theoretical Saturation اشباع نظری

 Auto Correcting های امالیی )در پاورپوینت(اصالح خودکار غلط

 Validity اعتبار

 Evidentiary Status عتبار اسنادیا

 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 گیرینهاعتبار نمو

 Correlationl Validity اعتبار همبستگی 
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س
  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

 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(بازیابی کننده متن )برنامه

 Ultimate Game بازی اولتیماتوم

 Chicken Game مرغیبازی بزدالنه یا جوجه

  Assurance Game or Trust Game بازی تضمینی  

   Social Dilemma Game بازی دوراهی اجتماعی 

 Perisoner’s Dilemma Game زندانی دوراهیبازی 

 Dictator Game بازی دیکتاتور

 Public Good Game کاالی همگانی بازی

 Common Resource Game بازی منابع مشترک

 Coordination Game نوایی یا هماهنگیبازی هم

 Context of Situation بافت موقعیتی

 Discussion بحث

 Group Discusion بحث گروهی

 Focus Group Discussion تمرکز بحث گروهی م

 Overfitting ازحد برازش بیش

 Constructivism گرایی/ تفسیری )نوعی پارادایم پژوهشی(برساخت

 Strategic Plan برنامه راهبردی

 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
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 Dimension بعد )اجزای مفهوم در تعریف نظری(

  Dimensionality بعدپذیری

 Problem Statement بیان مسئله

  Subjective- Inter/ Intersubjective االذهانی بین

 پ

 Multiple Responses ندگانه یا سؤاالت چند پاسخیهای چپاسخ

 Reliability پایایی/ قابلیت اعتماد

 Composite Reliability پایایی مرکب

 Equivalence Reliability ارزیپایایی 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

 Exprimental Research ش آزمایشی یا تجربیپژوه

 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
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س
 Narrative Research پژوهش روایتی 

 Semi-Longitudinal Research به طولی پژوهش ش

  Longitudinal Research پژوهش طولی 

 Rationalism Research پژوهش عقلی یا خردگرایانه

 Operational Research پژوهش عملیاتی 

 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 مدرنیسمپست

 Ex Post Facto پس رویدادی 

 Back Casting نگریپس

 Transcribing های کالمی و متنی )در پژوهش کیفی(سازی دادهپیاده

 Implication یافته پژوهش(پیامد )حاصل از 

 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 نبع نسبت به یک واقعه تاریخی(تأیید )بیان یکسان چند م

 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
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 Residual Analysis (RS) تحلیل باقیمانده

 Drivers Analysis هاها/ واکاوی پیشرانتحلیل پیشران

 Discriminal Analysis لیل تمییزیتحلیل تشخیصی یا تح

 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 تحلیل گفتمان انتقادی

 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 

 Data Integration هاترکیب داده

 Faciliator )در روش گروه متمرکز(  کنندهتسهیل

 Funnel Metaphor تشبیه قیف

  Mediator / میانجی  دهکننتعدیل

 Inferential Generalization تعمیم استنباطی

 Analytical Generalization تعمیم تحلیلی

 Natural Generalization تعمیم طبیعی 

 Theoretical Generalization تعمیم نظری

 Data Transformation هاتغییر شکل داده

 Interpretation ری(گیتفسیر )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()در مقالهکاری تنبل

 Statistical Power توان آماری

 Explanatory Research توجیهی / تبیینی
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س
 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

 Statistical Population جمعیت آماری

 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

 ح
 Sample Size حجم نمونه

 خ
 The 6C's Family ها )در کدگذاری گلیزری(خانواده شش سی

 Process Family اده فرایند )در کدگذاری گلیزری(خانو

 Cultural Family خانواده فرهنگی )درکدگذاری گلیزری(

 Type Family خانواده نوع )درکدگذاری گلیزری(

 Standard Error خطای استاندارد/ خطای معیار

 Model Summary خالصه مدل

 Self-Plagiarism خود سرقتی

 Self Contained خودشمول

 Self Report خود گزارشی

 Chi-Square سکوئرئخی دو/ مجذور خی/ کا

 د
 Data Mining کاوی داده

 Range دامنه تغییرات

 Knowledge Stock دانش اندوخته شده )ذخیره معرفتی( 

 Encyclopedia المعارفدانشنامه یا دائره
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 Reviewer داور، مرورگر، ارزیاب

 Single Blind Review بودن نام داور برای نویسندهداوری مقاله با مخفی 

 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 دو فرم موازی )همتا( یا جایگزین  

 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

 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 زمانهمروایی 

 Convergent Validity همگرا روایی

 Investigative Journalism نگاری جستجوگرانهروزنامه

 Complete Collection روش انتخاب کل مجموعه 

 Estimation Technique روش برآورد

 Member Checking روش بررسی اعضا

 Feminism Research Method فمینیسمروش پژوهش 

 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
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س
 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 سازیمدلروش 

 Trend Research / Trend Study روند پژوهی

 Photocopy  رونویسی 

 Constructivist رویکرد ساختارگرایانه

 Critical Realism رئالیسم انتقادی

 Root Mean Squared Error of Approximation خطای برآوردریشه دوم میانگین مربعات 
(RMSEA) 

 ز

 Syntax Language زبان تشریح نحو 

 Co-Text زمینه متن

 Sub-Model زیرمدل

 ژ

 Probing ژرفکاوی

 س
 Human Construction ساخت انسانی 

 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 وش پژوهش متمرکز(های افزایشی )در رسنجه

 Erosion Measures های فرسایشی )در روش پژوهش متمرکز(سنجه

 Testing Question سؤال آزمونی )در روش گروه متمرکز(

 Main Research Question سؤال اصلی پژوهش )در روش گروه متمرکز(

 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(
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 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 ه مضامینشبک

 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 

 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 آزمایشی یا تجربی هایطرح

  Pre-Exprimental Desigins های پیش آزمایشی طرح

 Semi- Experimental Designs های نیمه آزمایشی طرح

 ظ

  

 ع
 Total Disaggregation عدم تجمع کلی 



  

 

 

 نامه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسیواژه 910

س
 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 یه یک دامنه فرض

 ق

 Credibility قابلیت اعتبار

 Ethnography نگاری قوم

 ک
 Fieldwork کار میدانی 

 Data Reduction هاکاهش یا تقلیل داده

 Chi-Square سکوئر / خی دو/ مجذور خیئکا

 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 افزارهای تحلیل داده کیفی(کدگذاری و بازیابی )در نرم

 Knowledge Discovery From Data (KDD) ها کشف دانش از داده

 Kurtosis کشیدگی 

 Holistic گرایانهکل

 Quantizing/ Quantification سازی کمّی
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 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 )روش ترکیبی که داده زمانهمای النه
 کیفی یا برعکس است(

Concurrent Embedded  

 Lisrel (Linear Structural Relationships) افزار آمارینرم -لیزرل )روابط ساختارمند خطی(

 Likert Scale مقیاس لیکرت

 م

 External Factor Evaluation Matrix (EFE) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 

 Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

 Strategic Position and Action Evaluation (SPACE) ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک
Matrix 

 Internal- External (IE) Matrix عوامل داخلی و خارجی زمانهمماتریس ارزیابی 

 General Strategy Mtrix (GSM) ماتریس استراتژی اصلی

 Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) کمّیریزی استراتژیک ماتریس برنامه

 Threats-Opportunities-Weakness- Strenghts(TOWS) ها، نقاط ضعف و نقاط قوت، فرصتماتریس تهدیدها
Matrix 

 Covariance Matrix ماتریس کوواریانس

 Sociomatrix ماتریس گروه 

 Boston Consulting Group (BCG) Matrix ماتریس گروه مشاوران بستن

 Thematic Matrix ماتریس مضامین

 Variance- Covariance Matrix کوواریانس-انسماتریننس واری

 Input Matrix ماتریس ورودی 

 Correlation Matrix ماتریس همبستگی

 Variable متغیر

 Manifest Variable متغیر آشکار

 Exogenous Variable زامتغیر برون
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س
 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 متغیر مستقل

 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 مثلث سازی )ارزیابی چندجانبه در روش کیفی(

 Limitations ها )در پژوهش(محدودیت

 Locate Studies ها(حل مربوط به مطالعات )مانند پایگاه دادهم

 Masurement Model گیریمدل اندازه

 Rival Model مدل رقیب

 Modelling سازیمدل

  Econometric Modelling اقتصادسنجی سازیمدل

 Structural Model مدل ساختاری

 SEM (Structural Equisition Modeling) معادله ساختاری سازیمدل

 Text Base Managers افزارهای مدیریت کننده متن(مدیریت متن )نرم

 Reviewer مرورگر، داور، ارزیاب

 Literature Review مرور و ارزیابی ادبیات پیشینه پژوهش

 Oral Evidence مستند شفاهی / شواهد زبانی یا شفاهی 

 Observation مشاهده 

 Cover or Nonreactive Observation رواکنشیهای پنهان و غیمشاهده

 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
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 Case Study مطالعه موردی/ پژوهش موردی

 Epistomology شناسیمعرفت

 Criterion معیار

 Akaik’s Information Criterion (AIC) معیار اطالعات آکیاک

 CredibilityCcriterion معیار اعتبار )در روش کیفی(

 Confirmability معیار تأیید پذیری )در روش کیفی(

 Dependability اعتماد بودن )در روش کیفی( عیار قابلم

 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 شیمقاله پژوه

  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 مقاله مطبوعاتی

 Potluck Paper مقاله معجون

 Position Paper باره یک مسئلهگیری/ نقد و تحلیل درمقاله موضع

 Data Comparison هامقایسه داده

 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
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س
 Component ر تعریف نظری، اجزای یک مفهوم(مؤلفه )د

 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 ه(نامه همراه یا صفحه رویی )در پرسشنامه یا مقال

 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

 Game Theory نظریه بازی

 Theory Builders افزارهای تحلیل داده کیفی(ساز )از نرمنظریه

 Theory Building/ Construction پردازیسازی، نظریهنظریه

 Crisis Points نقاط بحران

 Critiquing نقد

 External Criticism )روش ارزیابی منابع در پژوهش تاریخی(  د بیرونی یا خارجینق

 Internal Criticism نقد درونی یا داخلی )روش ارزیابی منابع در پژوهش تاریخی(

 Book Review نقد کتاب 

 Output Map افزارهای آماری(نقشه خروجی )در نرم

 Road Map نگاشت/ رهنقشه راه

 Too-Perfect Paraphrase ناقص قولنقل

 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
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 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 گیری از موارد معروف یا شناختهنمونه

 Sampling Politically Important Cases ز موارد مهم سیاسیگیری انمونه

 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 یگانههنمون

 Sequential Sampling گیری متوالینمونه

 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
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س
 Moderator کننده )در روش گروه متمرکز(هماهنگ

 Correlation همبستگی  

 Data Correlation هاهمبستگی داده

 Colinearity هم خطی

 Internal Consistency همسانی درونی 

 Concurrent Triangulation و کیفی( کمّی زمانهمآوری ترکیبی جمع )روش زمانهمهمسوسازی 

 ی

 Note یادداشت

 Analytic Notes های تحلیلییادداشت

 Filed Notes های میدانییادداشت

 Findings هایافته

 Data Consolidation هاسازی دادهیکپارچه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 918 مرجع پژوهش

 



 

 

 

 

 

 

 منابع
 

 (. تکنیک دلفی: ابزاری در تحقیق. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. بهار 7981) .و اباذری، پ .خ ؛ نصیریانی،.احمدی، ف
 .785-715(، صص: 7)8و تابستان، 

 های تحقیق کیفی. تهران: انتشارات بشری. (. روش7986) .؛ صلصالی، م.پرویزی، س .؛ادیب حاج باقری، م 

 سانی پژوهشی علوم ان-ها در تحلیل محتوا. فصلنامه علمیشانون برای پردازش داده(. بسط و توسعه روش آنتروپی 7981). آذر، ع
 .7981، بهار و تابستان 98و  91دانشگاه الزهرا)س(. سال یازدهم، شماره 

 (. تحقیق در عملیات. تهران: علوم نوین7989) .آذر، ع 

 کتاب مهربان. (. علم مدیریت فازی. تهران: مؤسسه انتشارات7981) .و فرجی، ح .آذر، ع 

 (. مبانی نشر کتاب. تهران: سمت7989) .آذرنگ، ع. 

 از نشانی:   77/77/31سنجی. طرح پژوهشی در سازمان صداوسیما. بازیابی در تاریخ های جامعه(. تکنیک7966) .آذری، س 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard  
 های کاربردی تحقیق. تهران: انتشارات کیهان. (. روش7982) .و دربان آستانه، ع .ازکیا، م 

 ،مرکز دفاعی، صنایع تحقیقاتی آموزشی مؤسسة خزائی، سعید: ترجمه پژوهی،آینده مطالعات هایروش ،(7984) .پ آساکول 
 .علمی خدمات و رسانیاطالع معاونت دفاعی، فناوری و علوم پژوهیآینده

 دهی کودکان خیابانی. توسعه کارآفرینی، (. الگوی کارآفرینی اجتماعی در سامان7931) .؛ فراستخواه، م.م.؛ رضوی، س.اسدی، م
 .89-65سال سوم، شماره دوازدهم، صص 

 یتی، گیری تربهشناسی گفتمانی. نشریه انداز(. بررسی نقش و اهمیت روش تحلیل گفتمان در قلمرو روان7932) .اسکندری، ح
 .88-65، صص 74، شماره 4، دوره 4مقاله 

 ( .ترجمه بیوک محمدی، تهران، ها و شیوه(. اصول روش تحقیق کیفی )نظریه مبنایی رویه7931اشتراوس، آ. و کوربین، ج .)ها
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم.

 ( .مبانی پژوهش7937اشتراوس، آ. و کوربین، ج .) ای. ترجمه: ابراهیم افشار. تهران: نشر کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه
 نی.

  ،پور. اله رحمتها(. ترجمه: رحمتها و شیوه(. اصول روش تحقیق کیفی )نظریه مبنایی: رویه7985) .و کوربین، ج آ.اشتراوس
 تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

  ،رساله دکتری، دانشگاه تهران، پردیس کیش. 2141 افق با المللیبین سطح در کاراته ورزش های (. آینده7933) .ماشجعی . 

 7931های فرهنگی. چاپ پنجم: ریزی استراتژیک. تهران: دفتر پژوهش(. دستنامه برنامه7985) .م.اعرابی، س. 

 یک روش تحقیق کیفی. نشریه عیار پژوهش در علوم انسانی: بهار و  مثابه(. پژوهش روایت، به7935) .و همتی، ر .آقابابایی، ا
 .11تا  49.صص 71شماره  - 7935تابستان 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard
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 (. تحلیل گفتمان انتقادی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.7985) .آقاگل زاده، ف 

 یادگیری زبان انگلیسی: فراتحلیل  (. تأثیر بافت در آموزش راهبردهای7932) .حسینی فاطمی، آ . و؛ قنسولی، ب.الهی شیروان، م
 26-7، شمارۀ چهارم، صص:45مطالعات زبان و ترجمه، دوره  مطالعات تجربی. فصلنامة

 (. روش تحقیق کیفی: پدیدارشناسی. نشریه پرستاری 7937) .و نوری سعید، ع .؛ رهنورد، ز.؛ دهقان نیری، ن.امامی سیگارودی، ع
 .69-56. صص: 7937، پاییز و زمستان 68، شماره 22نگر، سال و مامایی جامع

 از: 23/77/7931(. پژوهش در عملیات: مفاهیم، اصول و تاریخچه. نشریه راهکار مدیریت. بازیابی در تاریخ 7984) .امیدوار، م 

http://www.mgtsolution.com/show/ 467598176 

  ،68-96(. صص 99) 91شناسی علوم انسانی، زمستان، پردازی در دانش مدیریت. نشریه روش(. نظریه و نظریه7982) .مامیری . 

 (. بررسی الگوی تحلیل گفتمان میشل فوکو و مباحث علم معانی. نشریه متن شناسی 7931) .م .و روضاتیان، س .امیرپور، ف
 .13-59(. صص 98) 2، شماره 71ادب فارسی. دوره 

 (. ریاضیات پایه و مقدمات آمار. تهران: انتشارات سمت.7987). ؛ حاتمی، ا.م.امیرتاش، ع 

 پژوهی(. تهران: عارف کامل(. مهارت پژوهشگری در آموزش )اقدام7985) .امیرحسینی، خ 

 از نشانی: 21/77/31تا(. تحقیق در عملیات چیست؟ بازیابی در تاریخ انجمن ایرانی تحقیق در عملیات )بی  

http://iors.ir/content  
 ( تفاوت اقدام7937انجمن علمی معلمان ایران .)از  نشانی: 28/77/7931های دانشگاهی. بازیابی در تاریخ پژوهی با پژوهش 

https://moallemgoft.ir/Thread-%D  
 چیان، های تحقیق در مدیریت ورزشی. ترجمه: هاشم کوزه(. طراحی و روش2177). مک اووی، چ . و؛ پدرسن، پ.اندرو، پ

 . تهران: انتشارات حتمی. 7937رسول نوروزی، اکبرحیدری. سال انتشار ترجمه: 

 از نشانی:  7/8/31ریخ تا(. نحوه گزارش نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری. بازیابی در تااوج دانش )بی 

http://www.sciencepeak.com/?p=5177 

 از نشانی:  72/77/31تا(. روش تحقیق دلفی: هر چه باید بدانیم!. بازیابی در تاریخ ایران پژوهان )بی 
http://www.iranresearches.ir/   

 گیری و ارزشیابی آموزشی، سال ششم، (. تفاوت عامل و بعد بر اساس رویکرد آماری. فصلنامه مطالعات اندازه7935) .ایزانلو، ب
 . 291-295، تابستان، صص 74شماره 

 ف. تهران: مرکز مطالعات ونورمن فرکال« کتاب تحلیل انتقادی گفتمان»(. تحلیل انتقادی در عمل: توصیف 7913) .ایزدی، پ 
 ها.تحقیقات رسانه

 شناختی عوامل مؤثر بر عملکرد شورای اسالمی شهر در توسعه محلی. رساله دکتری (. بررسی جامعه7984) .ایمانی جاجرمی، ح
 شناسی توسعه دانشگاه تهران: دانشکده علوم اجتماعی.جامعه

 44-75، ص  7931کیفی. پژوهش، سال سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان، (. تحلیل محتوا 7931) .ر.و نوشادی، م .ت.ایمان، م. 

 از نشانی:  7/8/31(. بازیابی در تاریخ 7936نامه اخالق زیستی دانشگاه پیام نور )آیین 

http://www.pnu.ac.ir/portal/file/?1281953/Akhlagh-Zisti.pdf  
 های تحقیق کیفی و آمیخته، رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران: دیدار.ای بر روش(. مقدمه7981) .بازرگان ع 

 شناسی و علوم تربیتی. دوره (. روش مطالعه موردی و کاربرد آن در تعلیم و تربیت. مجله روان7914) .و مرادی، ن .بازرگان، ع
 .62-45. ص 882ره ، شما2

 ها. فصلنامه اخالق در علوم و فناوری، شماره ای در رسانه(. منشور اخالق حرفه7934) .و آطاهریان، م .؛ خانیکی، ه.ببران، ص
 76 -1، ص 4

http://www.mgtsolution.com/show/461538716
http://www.mgtsolution.com/show/461538716
http://iors.ir/content
https://moallemgoft.ir/Thread-%25D
http://www.sciencepeak.com/?p=5177
http://www.iranresearches.ir/
http://www.pnu.ac.ir/portal/file/?1281953/Akhlagh-Zisti.pdf
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س
 عملی(. جلد اول و دوم. ترجمه رضا فاضل. تهران: سمت )چاپ -های تحقیق در علوم اجتماعی )نظری(. روش7934آر ) .ببی، ا

 دهم(.یاز

 های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری. ترجمه: حسین پاشاشریفی و نرگس طالقانی. چاپ ششم پاییز (. روش7389) .بست، ج
 تهران: رشد. 7914

 (. درآمدی بر تحلیل گفتمان. کتاب مجموعه مقاالت گفتمان و تحلیل گفتمان، به اهتمام محمدرضا تاجیک. 7918) .بهرامپور، ش
 ت فرهنگ گفتمان.تهران: انتشارا

 ا. ه(. مقدمه گردآورنده، تحلیل انتقادی گفتمان نوشته نورمن فرکالف. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه7913) .بهرامپور، ش 

 شناسی و علوم تربیتی. جلد اول و دوم. تهران: نشر دوران. چاپ هفتم.  های تحقیق در روان(. روش7937) .بیابانگرد، ا 

 از نشانی:  74/77/31تا(. روش تحقیق فراتحلیل یا متا آنالیز چیست و چه کاربردی دارد؟. بازیابی در تاریخ پژوهه )بی 

http://pajooheh.ir   
 ویرایش(. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور. 2(. آیین نگارش و ویرایش 7985). م.پشتدار، ع( 

 ،بازیابی در: تهران . پژوهیآینده ملی همایش دومین.  پژوهیآینده در متقابل اثر تحلیل(. 7982) .م بهرامی، و .آ پورشیخعلی . 

https://civilica.com/doc/ 262240   

 های مسیرشغلی با رویکرد تحلیل روایت )ساختاری و (. بررسی داستان7931) .فر، کو رئیسی .شامی زنجانی، م .ا.پورعزت، ع
 .82-65، صص 9، شماره6های دولتی. دورهپژوهشی مدیریت سازمان-توایی(. فصلنامه علمیمح

 ها و مباحث تکمیلیسازی بنیادی: مفهوم، پارادایم، ویژگی(. راهبرد کیفی پژوهش نظریه مفهوم7931) .و طباطبائی، ح .ر.پویا، ع» ،
 . 98-77، صص: 91، شماره 8ماهنامه توسعه انسانی پلیس، دوره 

 شناسی آر. ها و تقابل آن با روششناسی کیو: جایگاه، کاربرد، روش، محدودیت(. راهبرد روش7932) .و لقمانی، ه. ویا، عپ
 .716-81، صص 4سازمانی پلیس، شماره توسعه

 گاه پژوهش (. شرایط ثبت اختراع و بررسی قوانین و مباحث حقوقی آن. نما مجله الکترونیکی7985) .ر.و فالحی، غ .آبادی، رتاج
 اطالعات و مدارک علمی ایران. شماره سوم، دوره ششم. 

 (؛ صص: 21)4، شماره 5، دوره 7983شناسی؛ نظریه و روش. نشریه پژوهشنامه علوم سیاسی. پاییز (. نشانه7983) .ر.تاجیک، م
1-93. 

 یالکتیکی نهادی شدن سازمان. دانش (. طراحی مدل د7982) .پور، آو قلی .؛ محسنی، م.؛ میرزایی اهرنجانی، ح.س.تسلیمی، م
 .91-9، صص 69مدیریت. شماره 

 از نشانی:  7/72/7931شوند. بازیابی در تاریخ کاوی انجام میتا(. کارهایی که در داده)بی 4تیک 

https://tik4.com/articles/machine-learning/data-mining  

 از نشانی:  73/9/7411جامع. بازیابی در تاریخ  راهنمای — چیست؟ هدفه چند سازیبهینه(. 7938) .جادریان، م 

https://blog.faradars.org/multi-objective-optimization / 
 جی لپ گفتمان تحلیل رویکرد اساس بر ایران معاصر داستانی ادبیات در نماییجنسیت تطبیقی یمطالعه(. 7411) .آ ن،جلیلیا 

 .بهشتی شهید دانشگاه. همگانی شناسیزبان رشته دکتری رساله(.  2177)

 (. 7988نور)چاپ دوم، های دانشگاه پیام نور. تهران: دانشگاه پیام نامه تدوین کتاب(. شیوه7986). جالل زاده، ز 

 شناختی اتالف بنزین. فصلنامه علمی (. کاربرد نظریه بازی در تحلیل رفتار روزمره: با تحلیل جامعه7989) .جوادی یگانه، ر
 . 38-51( :75) 4پژوهشی رفاه اجتماعی، 

 ضل فراهانی، زهرا باورساد. بدنی و علوم ورزشی. مترجم: ابوالفهای تحقیق در تربیت(. روش7937). گراتون، ک . وجونز، ا
 تهران: انتشارات حتمی.

 68-53. صص 789، پیاپی 63ای بر نظریه ژانر. کتاب ماه ادبیات: مقاالت، شماره (. مقدمه7937) .چندلر، د . 

http://pajooheh.ir/
https://tik4.com/articles/machine-learning/data-mining
https://blog.faradars.org/multi-objective-optimization/
https://blog.faradars.org/multi-objective-optimization/
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 ،و ماعیاجت راهبرد فصلنامه سناریوها. بندیدسته و هاروش بندیطبقه سناریونگاری، و آینده (.7932) .م و قصاع، .ا حاجیانی 
 .99-62 صص هشتم، شماره دوم، سال فرهنگی،

 (. راهنمای جامع کاربرد 7988) .و صفری شالی، ر .پور گتابی، کحبیبSPSS (. کمّیهای در تحقیقات پیمایشی )تحلیل داده
 .تهران: لویه و متفکران

 تا(. آموزش کامل فرایند تحلیل سلسله مراتبی به روش )بی .حبیبی، آAHPاز نشانی:   1/77/31ر تاریخ . بازیابی د 

https://www.parsmodir.com/thesis/ahp-education.php   
 تا(. آموزش کامل فرایند تحلیل شبکه )بی .حبیبی، آ(ANP) از نشانی:  3/77/31، بازیابی در تاریخ 

https://www.parsmodir.com/thesis/anp2.php  
 ،نشانی از 21/77/7933 تاریخ در بازیابی. مدیر پارس. تفسیری-ساختاری سازیمدل آموزش(. تابی) .آ حبیبی : 

https://parsmodir.com/mcdm/ism.php  
 از نشانی:  5/9/7411وتحلیل آماری. بازیابی در تاریخ واگرا. سایت تجزیه روایی و همگرا (. روایی7931) .حجتی، ف 

http://toptahlil.com/ /  
 آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات.  های پژوهش کیفی. تهران: انتشارات دانشگاه(. اصول و روش7985) .حریری، ن 

 9شماره  7985شناسی دوره دوم بهار و تابستان سازی داده بنیاد. زبان و زبانای بر روش کیفی نظریه(. مقدمه7985) .حسرتی، م .
 .15-86صص. 

 28(. نظریه گفتمان و تحلیل سیاسی. تهران: فصلنامه علوم سیاسی. شماره 7988) .ع.م.زاده، سحسین 

 (. روش تحقیق در مدیریت. تهران: بازتاب.7981) .ر.اکی، غخ 

 در مطالعات سازمان. نشریه مدیریت دولتی. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.  فمینیسم(. 7934) .ا.و پورعزت، ع .ح.خالقی، ا
 .458-491، ص. 9، شماره 1دوره 

 و  7های ه اخالق در علوم و فناوری، سال چهارم، شماره(. چارچوبی برای پژوهش در اخالق رسانه. فصلنام7988) .خانیکی، ه
 . 32-13، ص: 2

 ی جمهوری اسالمی ایران.وسیماتجاری. تهران: دانشگاه صدا تبلیغات انتقادی شناسی(. جامعه7936) .خجسته، ح  

 شاخگی. مدیریت فهومی سه(. ارائه الگوی مدیریت بومی مبتنی بر دیدگاه امام علی )ع( با استفاده از مدل م7984) .خنیفر، ح
 . 746-717(، صص 8)9سازمانی، فرهنگ

 در علوم رفتاری. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.  سازیمدل(. درآمدی بر 7939) .و بردبار، ح .خنیفر، ح 

 های کیفی: رویکردی نو و کاربردی. تهران: نگاه دانش. (. اصول و مبانی روش7935) .و مسلمی، ن .خنیفر، ح 

 پردازی: پیشینه و مالحظات. تهران: نگاه دانش.(. مبانی نظریه7931) .و همایی لطیف، م .زاده، م.مصطفی؛ م.فر، حخنی 

 شماره  29(. گروه متمرکز روشی در گردآوری اطالعات. نشریه پرستاری ایران. جلد 7983) .و عابد سعیدی، ژ .خسروی، ش
 .91-73صص:  68

 ،از نشانی:   28/71/7933بازیابی در تاریخ  .ایران استراتژی آکادمی .پژوهیآینده نیمبا و مفاهیم (.7938) .م خسروی 

http://www.iranstrategyacademy.com  
 ای هل سنتی نسبتها مکملی برای تحلی(. تکنیک تحلیل پوششی داده7983) .ج.و غفاری، م .؛ غیوری مقدم، ع.خواجوی، ش

 . 51-47. صص 61، شماره  71. دوره  7983های حسابداری و حسابرسی. تابستان مالی.  نشریه بررسی

 شناسی علوم های پژوهشی. فصلنامه روش(. ارائه روشی برای محاسبه پایایی مرحله کدگذاری در مصاحبه7988) .خواستار، ح
 .767-714(:58)75انسانی. 

 های پژوهش در علوم تربیتی. تهران: سمت. (. روش7981) .ر.نژاد، غخوی 

https://www.parsmodir.com/thesis/ahp-education.php
https://www.parsmodir.com/thesis/anp2.php
https://parsmodir.com/mcdm/ism.php
http://toptahlil.com/%20/
http://toptahlil.com/%20/
http://www.iranstrategyacademy.com/
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س
 وهش شناسی پژهای ترکیبی در مطالعات سازمان و مدیریت. )فصل هشتم از کتاب روش(. استراتژی پژوهش7932) .فرد، حدانایی

 کیفی در مدیریت: رویکردی جامع(. انتشارات صفار. چاپ دوم.

 ها. تهران: انتشارات سمت.شناسیو روش پردازی: مبانی(. نظریه7983) .فرد، حدانایی 

 شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکرد جامع. تهران: انتشارات صفار. (. روش7989) .م.و الوانی، س .فرد، حدانایی 

 ان. در مدیریت: رویکردی جامع. انتشارات اشراقی. تهر کمّیشناسی پژوهش ( روش7986) .و آذر، ع .م.؛ الوانی، س.فرد، حدانایی 

 صفار نشر: تهران. جامع رویکردی: مدیریت در کیفی پژوهش شناسیروش(. 7934) .ع آذر، و .م.س الوانی، ؛.ح فرد،دانایی. 

 بنیاد. اندیشه مدیریت راهبردی، دادهپردازی های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه(. استراتژی7986) .م.و امامی، س .فرد، حدانایی
7(2 :)31-63. 

 (. استراتژی نظریه داده بنیاد در مطالعات سازمان و مدیریت. )فصل چهارم از کتاب 7932) .م.امامی، س . ورد، حفدانایی
 شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع(. انتشارات صفار. چاپ دوم.روش

 از نشانی: 77/77/7931شناسی. بازیابی به تاریخ تا(. نشانهدانشگاه صداوسیما )بی  

http://www.iribu.ac.ir/files/uni/neshaneshenasi.pdf  
 ( شیوه7935دفتر تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور .)نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری دانشگاه پیام نور. نامه نگارش پایان

 از نشانی: 71/1/7931تاریخ بازیابی 

 http://www.pnu.ac.ir/portal/home/?519587/   

 ( آیین7934دفتر تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور .)(نامه آموزشی دوره دکتری تخصصیPh.Dبازیابی .)  71/1/7931در تاریخ 
 از 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 .)

 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. 7914). دالور، ع 

 شناسی و علوم تربیتی. تهران: رشد.حقیق در روان(. روش ت7915) .دالور، ع 

 ( پیمایش در تحقیقات اجتماعی. تهران: نشر نی. 7934دِواس، دی. ای .) 

 از نشانی:  29/9/7411تا(. درباره نشریه. بازیابی در تاریخ )بی بیتاهل پژوهیسیره علمی دوفصلنامه 

https://sirepajouhi.isca.ac.ir/journal/about 

 افزارهای تحلیل (. مروری بر پژوهش کیفی و نرم7937) .نژادی، عو ولی .م.زاده اسفنجانی، ح؛ حسن.؛ حریری، ن.دوالنی، ع
 . 31-11، صص 41،  شماره 75، دوره  7937های کیفی. نشریه  مدیریت سالمت: بهار داده

 های فرهنگی. پژوهش (. تهران: دفتر7913(. مدیریت استراتژیک. ترجمه: علی پارساییان و سیدمحمداعرابی)7333) آر..دیوید، ف
 .7931چاپ نوزدهم: 

 ،انشگاهد. دکتری رساله. پیچیدگی علم از برگرفته ابزارهای و مفاهیم اساس بر نگرپیش سیستمی طراحی(. 7936) .ع ذاکری 
 تهران. 

 ،و دانشگاه انتشارات: تهران. سازها شگفتی با مواجهه برای جدید رویکردی طراحی: نگرپیش هایسامانه. (7938) .ع ذاکری 
 .راهبردی تحقیقات و ملی دفاع عالی پژوهشگاه

 از نشانی: 91/8/31(. پارافریز چیست؟. بازیابی در تاریخ 7936).ح.زاده عصارها، ارجب ، 

http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=58  

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
https://sirepajouhi.isca.ac.ir/journal/about
http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=58
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 (. تجارب و کارکردهای مطلوب دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 7937) .تیغ، عو جهان .؛ کیخا، ش.زهی، س؛ هاشم.رخشانی، ف
ای سالمت زاهدان، دفتر آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در اجرای برنامه اقدام پژوهی در نظام سالمت. مرکز تحقیقات ارتق

 از نشانی:  7931/ 28/77وزارت بهداشت. بازیابی در تاریخ 

https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?id=1119  

 کار )راهنمای پژوهش و تی. پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران )ایرانداک(: پژوهشتا(. پژوهش روای)بی .رسولی، ب
   از نشانی: 24/7/38پژوهشگران(. بازیابی در تاریخ 

https://research.irandoc.ac.ir/?cat=9&subcat=4&id=163&catTitle  
 از نشانی 27/3/7933تا(. بخش مدخل. بازیابی در تاریخ دانشنامه جهان اسالم )بی : 

 https://rch.ac.ir/partition/Details/5  
 افزارمعادالت ساختاری با نرم سازیمدل(. 7932). و رضازاده، آ. داوری، ع PLS .تهران: جهاد دانشگاهی . 

 های کیفی: گیری در پژوهش(. نمونه7937). بهرامی، ن . وع.؛ سلیمانی، م.ر.؛ خوشدل، ع.؛ صلصالی، م.ا.دوست، ع؛ حق.رنجبر، ه
، 9پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران. پاییز، سال دهم، شماره -راهنمایی برای شروع. مجله علمی

  .251-298ص: 

 المعارف علوم اجتماعی. تهران: انتشارات کیهان. (. دائره7911) .ساروخانی، ب 

 (. روش تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: انتشارات سمت.   7981) .ساعی، ع 

 از نشانی: 28/9/7933تا(. سؤاالت متداول. تارنمای ایرانداک. بازیابی در تاریخ سامانه پیشینه پژوهش )بی 

 https://pishineh.irandoc.ac.ir/Home/FAQ  

 از نشانی:  7/4/7933تا(. راهنمای عضویت. تارنمای ایرانداک. بازیابی در تاریخ سامانه همانندجو )بی 
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 

https://sabt.irandoc.ac.ir/  
 معادالت ساختاری و چند سطحی. تهران: انتشارات  سازیمدل(. تحلیل عاملی، 7937). اخوان خرازیان، م . وفرد، یسبحانی

  .دانشگاه امام صادق )ع(. چاپ اول

 شناسی کاربردی. تهران: انتشارات قصه. (. نشانه7989) .سجودی، ف 

 ی. تهران: سیمای دانش و آذر. گیری چندمعیاره فاز(. تصمیم7939) .و حبیبی، آ .سرافرازی، ا؛ ایزدیار، ص 
 امه نای: واسازی معنای متناقض مخاطب. پژوهش(. ارزیابی انتقادی کتاب درسی تفکر و سواد رسانه7938) .و امین، م .سرافراز، ح

دهم، های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ماهنامه علمی، سال نوزدهم، شماره انتقادی متون و برنامه
791-751. 

 (. روش کیفی در مطالعات اجتماعی با تأکید بر روش تحلیل گفتمان و تحلیل گفتمان 7981) .و زارع، ز .؛ فتحی، س.سرایی، ح
 . 716 – 89. 9شماره   -انتقادی. سال دوم 

 (. 7931) 22چاپ  های تحقیق در علوم رفتاری. تهران، انتشارات آگه،(. روش7916) .ا ،حجازی . وبازرگان ع .؛ز ،سرمد 

 تهران: مؤسسه کیهان.273(. گفتمان در اندیشه فوکو. کیهان فرهنگی. ش 7989) .سلیمی، ا . 

 71، شماره 9(. مروری بر مبانی فراتحلیل. نشریه روانشناسی تحولی )روانشناسان ایرانی(. زمستان، دوره 7985) .سهرابی فرد، ن ،
 .717-763صص: صص: 

 وپرورش. انتشارات گیالن. پژوهی در آموزشهنمای اقدام(. را7981) .الهی، وسیف 

 ها بر اساس نظریه داده بنیاد. دو آموختگان دانشگاههای اشتغال پذیری دانش(. شناسایی قابلیت7934) .عباسپور، ع . وشرفی، م
 .48-99، ص 7934آفرینی، سال سوم، شماره هفتم، بهار و تابستان فصلنامه نوآوری و ارزش

https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?id=1169
https://research.irandoc.ac.ir/?cat=9&subcat=4&id=163&catTitle
https://rch.ac.ir/partition/Details/5
https://rch.ac.ir/partition/Details/5
https://pishineh.irandoc.ac.ir/Home/FAQ
https://pishineh.irandoc.ac.ir/Home/FAQ
https://tik.irandoc.ac.ir/Home/MembershipGuide
https://sabt.irandoc.ac.ir/
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س
  ،تا(. تاریخ شفاهی چیست؟ مترجم: علی فتحعلی آشتیانی. برگرفته از تارنمای تاریخ شفاهی ایران در مرکز مطالعات )بی .لشوپس

 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. تهران: انتشارات (. نظریه7981) .ال.و السورسا، د .و.؛ تانکارد، ج.شومیکر، پ

 شناسان.جامعه

 ( .نظریه7985شوندی، ح .) ارات گسترش علوم های آن در مهندسی صنایع و مدیریت. تهران: انتشهای فازی و کاربردمجموعه
 پایه.

 احدو اسالمی آزاد دانشگاه دکتری رساله. ایران تربیتی ورزش توسعه استراتژیک نگاریآینده(. 7933) .ج شوری،کوه شهولی  
 .مبارکه

 از نشانی:  28/77/7931سایت تبیان. بازیابی در تاریخ پژوهی چیست؟ برگرفته از وب(. اقدام7934) .صادقی، ن 

https://article.tebyan.net/  
 آموزی سایت تبیان. بازیابی های دانشپژوهی. بخش پژوهشپژوهی و اقدامهای درسها و تفاوت(. شباهت7932). صادقی، ن

 از نشانی: 71/72/7931در تاریخ 

 https://article.tebyan.net/241978 

 ،نشانی از 21/9/7411 تاریخ در بازیابی. خطی ریزیبرنامه ترسیمی روش(. 7933). ع صالحی:  

https://www.aparat.com/v/ejR1C  
 ،مرور یک: دهیم انجام زمینه سالمت در سیستماتیک رورم یک چگونه(. 7932) .ا ،آقاحاجی پاکپور و .ه نسب،سنایی ؛.م صفاری 

 .67-57 ص. 7 شماره.  اول سال. سالمت ارتقای و بهداشت آموزش پژوهشی-علمی فصلنامه. توصیفی

 تا(. آموزش روش صنایع بیست )بیANP  از نشانی: 4/9/7933با مثال. بازیابی در تاریخ 

https://sanaye20.ir  
 (. مقایسه تطبیقی7931) .و صانعی، ف .؛ شاهرودی، ک.طالقانی، م AHP و AHP بندی ترجیحات خرید فازی در رتبه

 .37-87خانگی(. مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن. سال نهم شماره، شماره اول، بهار، صص: )موردمطالعه: صنعت لوازم

 ( .آشنایی با 7918طاهری، س.م .)های فازی. مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.مجموعه نظریه 

 (. بررسی اثربخشی درمانی دیالکتیک بر اضطراب و نشخوار فکری 7938) .مهدیان، ح . و؛ قاسمی مطلق، م.طاهری داغیان، ع
 .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 نشانه7931) ا.پور، عباس :
 .798-713صص: 

 (.  7934) .عباسیان، زCOPEاز نشانی:  91/8/31المللی اخالق نشر. بازیابی در تاریخ : کمیتة بین 

http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=23  
 از نشانی:  7/3/7931افزارهای تشخیص سرقت علمی. بازیابی در تاریخ (. نرم7934) .ح.زاده عصارها، او رجب .عباسیان، ز 

http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=16  
 از نشانی:  7/3/7931(. گذری بر انواع سرقت علمی. بازیابی در تاریخ 7931) .عباسیان، ز ، 

 http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=74  
 (. تلویزیون و توسعه ورزش همگانی: یک نظریه برخاسته از 7935) .و خبیری، م .ن.؛ سجادی، س.؛ گودرزی، م.نرمی، بعرب

 .71-98، صص 7935، بهمن و اسفند 41ها. مطالعات مدیریت ورزشی، شماره داده

 پژوهش و آموزش کل اداره سایت پژوهی.آینده مطالعات مرکز اینترنتی اهپایگ پژوهی.آینده مفاهیم (.7939) .ع.س زاده،عظیم 
 از نشانی:  91/71/7933بازیابی  سیما.

 http://www.tvr.ir/index.php   

http://www.oral-history.ir/?page=post&id=2352
https://article.tebyan.net/
https://article.tebyan.net/241978
https://article.tebyan.net/241978
https://www.aparat.com/v/ejR1C
https://sanaye20.ir/
http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=23
http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=16
http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=74
http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=74
http://www.tvr.ir/index.php
http://www.tvr.ir/index.php
http://www.tvr.ir/index.php
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 ،اطالعات فناوری پژوهیآینده مطلوب رویکرد در جستاری .(7935) .ا.پورعزت، ع و .م کوکبی، ؛.ر.غ عراقی، فدایی ؛.ح.م عظیمی 
 .78 -7 ، صص(78 پیاپی) 2  شماره0  8  اطالعات. دوره علم و کتابداری شناسی. مطالعاتدانش و اطالعات علم درحوزه

 763، صص: 18(. کاربرد روش تحلیل گفتمان در علوم رفتاری. نشریه دانشنامه، شماره 7963) .ا ،و لطفی حقیقت .و.عقیلی، س-
 از نشانی: 78/71/31. بازیابی در تاریخ 734

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=148093  
 یریت پرستاری. سال سوم، (. گزارش دهی نتایج مطالعات با کاربرد مدل یابی معادالت ساختاری. فصلنامه مد7939) .علوی، م

 . بازیابی از نشانی:73-8دوره سوم شماره دوم، صص 

http://ijnv.ir/article-1-208-fa.pdf  
 آموزشی جزوه. ساده زبان به لیزرل آماری افزارنرم(. 7932) .ی بابایی، علی. 

 از نشانی:  77/77/31ه کانونی چیست؟ تارنمای راتین. بازیابی در تاریخ (. گرو7931) .ع.علیزاده، س 

https://www.ratin.agency/blog/digital-marketing-articles/what-is-a-focus-group/  
 ،المللیبین مطالعات مؤسسه: ناشر. سناریوها پایه بر ریزیبرنامه یا سناریونگاری(. 7981) .ا ناظمی، و .و مطلق، وحیدی ؛.ع علیزاده 

 .انرژی

 نشانی از 71/3/7933 تاریخ در بازیابی. عاملی تحلیل در عوامل چرخش(. 7933). م مردی،علی : 

 https://cochrana.ir/blog/%DA%86% /   
 (. تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران. 7981) .و تیمورپور، ب .؛ علیزاده، س.غضنفری، م 

 انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران. های فازی. تهران:ای بر نظریه مجموعه(. مقدمه7985) .و رضایی، م .غضنفری، م 

 76-9، صص:4، شماره 9، دوره 7988هش تطبیقی. مجله مطالعات اجتماعی ایران. زمستان (. منطق پژو7988) .ر.غفاری، غ . 

 86-17. ص 93( 7(. دریدا و واسازی استعاره. فلسفه )7931) .زاده، حفتح. 

 751، صص 1، شماره 7984شناسی. بهار و تابستان منزله روش پژوهش کیفی. نشریه اطالع(. پدیدارشناسی به7984) .فتحی، ب 
 از نشانی: 77/77/31. بازیابی در تاریخ 768تا 

 https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/74893/  

 پژوهشی. تهران: انتشارات سخن. -(. آیین نگارش مقاله علمی7985) .فتوحی، م 

 روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر نظریه برپایه. تهران: نشر آگاه.  (.7935) .فراستخواه، م 

 های نامه و مقاله. تهران: اندیشهکید بر نگارش پایانأبدنی با ت(. قواعد پژوهشگری در تربیت7988). مقدم، کشعبانی . وفراهانی، ا
 حقوقی. 

 های جستجو. تهران: حتمی. های معتبر علمی و روشبا پایگاه (. آشنایی7931) .و اسالمی، ص .؛ راسخ، ن.فراهانی، ا 

 ها.(. تحلیل انتقادی گفتمان. ترجمه گروه مترجمان. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه7913) .فرکالف، ن 

 (.  درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه هادی جلیلی، تهران، نشر نی.7981) .فلیک، ا 

 (. آئین نگارش زبان فارسی: با تأکید بر مهارت نوشتن. تهران: حتمی. 7939) .یزدپرست، لا و ؛ کشکر، سارا.قاسمی، ح 

 نامه با تأکید بر مدیریت ورزشی. تهران: نشر ورزش. ویراست دوم. (. راهنمای پایان7937). کشکر، س . وقاسمی، ح 

 روش تحقیق در مدیریت ورزشی. تهران: حتمی. (. 7936) .صابونچی، ر . و؛ شریفیان، ا.نژاد، ص؛ حیدری.قاسمی، ح؛ کشکر، س 

 شناسی نقد و بررسی کتاب. تهران: انتشارات جامعه شناسان. (. روش7934) .ایزدپرست، ل . و؛ کشکر، س.قاسمی، ح 

 آرا. های ارتباطی. تهران: اندیشه(. دستنامه تحلیل محتوای پیام7936) .کرمی، ع . و؛ راسخ، ن.قاسمی، ح؛ کشکر، س 

 ،(. حقوق رسانه. تهران: اندیشه آرا. 7931) .و فنازاد، ر .ح قاسمی 

 جمعی. تهران: پیام نورهای ارتباط(. نظریه7934) .و شجیع، ر .؛ حسینی، م.ع.قاسمی، ح؛ قره، م. 

 (. راهنمای پژوهش در عمل. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت7987) .قاسمی پویا، ا 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=148093
http://ijnv.ir/article-1-208-fa.pdf
https://www.ratin.agency/blog/digital-marketing-articles/what-is-a-focus-group/
https://cochrana.ir/blog/%DA%86%25
https://cochrana.ir/blog/%DA%86%25
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/74893/
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/74893/
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س
 شناسان.های اجتماعی و رفتاری. تهران: جامعه(. فرا تحلیل در پژوهش7983) .ع.و ودادهیر، ا. قاضی طباطبائی، م 

 بهار و 91های تربیتی، شماره های تربیتی. نشریه پژوهش(. دیالکتیک، چون روش و رویکرد در پژوهش7934) .قائدی، ی ،
 . صفحات الف تا ح.7934تابستان 

 کننده. نشریه تحقیقات بازاریابی نوین. (. پدیدارشناسی در مطالعات مصرف7939) .پور، طو حسینقلی .ر.؛ روحانی، ا.قدس الهی، ا
 .792-711، صص: 7939، بهار 9، شماره 4، دوره 72مقاله 

 (. دستنامه جامع و کاربردی پژوهش. تهران: انتشارات شرکت آینده آموزان آتا7931) .زاده، مو حسن .قربانی، ع 

 های آماری. تهران: نشر جامعه نگر. چاپ اول(. روش7983). زاده، رو نوروز .ر.؛ حیدری، م.نژاد، اکاظم. 

 از نشانی:  22/9/7411. بازیابی در تاریخ پژوهیسیره نشست سیره. پانزدهمین در تحقیق (. روش7937). کافی، م 

https://www.nsafari.ir/...  

 (. مبانی استدالل. ترجمه تورج قانونی. تهران: نشر ققنوس7937) .و مانسون، ر .کانوی، د. 

 (. پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد )روایت پژوهی، پدیدارشناسی، نظریه داده بنیاد، 7937) .کرسول، ج
 . تهران.فرد، حسین کاظمی. انتشارات صفار. ویرایش دومنگاری، مطالعه موردی(. ترجمه حسن داناییقوم

 در نظم گفتمانی هویت مطلوب زنانه، مطالعات « جم جونیوز»(. تحلیل گفتمان شبکه کودک 7935) .ع.تفرشی، ا . وکوثری، م
 .96، شماره 71فرهنگ ارتباطات، سال 

 ( نرم2171گرامی طیبی، محسن .)از نشانی:  26/1/7411پژوهی. بازیابی در تاریخ مک. وبگاه آیندهافزار میک 

http://ayandehpajoohi.com/  
 بازیابی در 93-22. صص: 21وپرورش(. شماره سنجی. فصلنامه تعلیم و تربیت )آموزشهای جامعه(. آزمون7968) .گنجی، ح  .

 از نشانی:   31/ 77/77تاریخ 

 http://ensani.ir/file/download/article/20110218132008-132.pdf  

 کاری بدن در زنان ایرانی. نشریه مطالعات زن و ¬(. تبارشناسی اجتماعی دست7938) .لبیبی، م . وم.؛ امیرمظاهری، ا.گنجی، م
 .245-215، صص: 7، شماره 1خانواده، پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا، دوره 

 ،نشانی:  از 21/9/7411 تاریخ در بازیابی چیست؟ خطی ریزیبرنامه(. تابی) .ه لطفی  

https://maktabkhooneh.org/mag/what-is-linear-programming/  
 های تحقیق در مدیریت ورزشی. مترجم: فرشاد تجاری، نیما ماجدی. تهران: (. روش7939). جکوارترمن،  . و؛ پیتز، ب.لی، م

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی. 

 پاییز. 61ها در روش تحقیق آمیخته. فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره ها و مدل(. معرفی طرح7931). مبینی دهکردی، ع ،
 .  294-271صص: 

 شناسی. تهران: سروش. (. ارتباط7985) .راد، ممحسنیان 

 شناسی، دوره دوم، سال یکم، شماره دهم، بهار و ها، مجله انسانها و مدلهای کیفی: رویه(. تحلیل داده7988). محمدپور، ا
 تابستان. 

 شناسان. (. روش تحقیق کیفی. تهران: انتشارات جامعه7931) .محمدپور، ا 

 وش تحقیق کیفی ضد روش. تهران: انتشارات جامعه شناسان. جلد اول و دوم. (. ر7932) .محمدپور، ا 
 (. روش مطالعه موردی و کاربردهای آن در 7983) .بخش، رو محمدی .باریک، ه؛ حیاتی آب.؛ آقارحیمی، ز.ح.محمدیان، م

 .195-125نامه(، ص )ویژه 1ریزی سالمت. مدیریت اطالعات سالمت، تحقیقات حوزه مدیریت و برنامه

 71/72/7931پژوهی. معاونت آموزش ابتدایی. بازیابی در تاریخ تا(. راهنمای درسشیراز )بی 4وپرورش ناحیه مدیریت آموزش 
 از نشانی:

http://ebtedaei.n4.farsedu.org/upload/41167/dars%20pzhuhi.pdf  

https://www.nsafari.ir/
http://ayandehpajoohi.com/
http://ensani.ir/file/download/article/20110218132008-132.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/20110218132008-132.pdf
https://maktabkhooneh.org/mag/what-is-linear-programming
http://ebtedaei.n4.farsedu.org/upload/41167/dars%20pzhuhi.pdf
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 آر. فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطالعات، شناسی و اف.آر.بی.(. نشانه7931) .آبادی، سو رضائی شریف .مرادی، خ
 . 7-74، صص: 29دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره 

 از نشانی: 24/19/7933تاریخ و کیفی. بازیابی در  کمّی(. طرح تحقیق روایتی چیست؟ تارنمای مدرسه پژوهش 7936) .مرادی، م 

 https://analysisacademy.com/ /5473 

 772، صص:51های کیفی در علوم انسانی. رهیافت، شماره های کمّی به پژوهش(. گذر پارادایمی از پژوهش7939) .مرادی، م-
83. 

 اداری هایپژوهش و مطالعات دفتر. پژوهیآینده مبانی با آشنایی(. تابی) نگریآینده و توسعه هایپژوهش و آموزش مرکز. 
 : از نشانی 23/71/7933بازیابی در تاریخ 

  http://azmoon.smtc.ac.ir/images/uploadcenter/  

 تیک و نواندیشی دینی. قم: انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. (. هرمنو7986) .مسعودی، ج 

 منزله یک استراتژی. مجله متافیزیک، دانشگاه اصفهان، سال سوم، شماره (. واسازی به7931) .و پارسا خانقاه، م .ا.مصلح، ع
 .  12-53، ص: 72و77

 های جدید تحقیق. نشریه خانواده و پژوهش. کاربست روش وپرورش:(. مطالعات تطبیقی در آموزش7934) .دار آرانی، عمعدن
 . 31-63ص:  21، شماره 72دوره 

 ( مطالعات تطبیقی7984مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم .) » از  1/77/31چیست؟ چرا؟ و چگونه؟. بازیابی در تاریخ
 نشانی: 

http://isin.ir/node/2173  
 نبوی. تهران: صدرا. سیره در سیری  :76 جلد مطهری شهید آثار (. مجموعه7981) .مطهری، م 
 ای، در روش و نظریه در علوم سیاسی. ویراسته دیوید مارش و جری استوکر. (. روش مقایسه7984) .و مارش، د .مک کی، ت

 ترجمه امیرمحمد حاج یوسفی. تهران: مطالعات راهبردی.

 های تحقیق در علوم اجتماعی. ترجمه: محسن ثالثی. تهران: انتشارات آگاه.(. روش7916) .نیل، پمک 

 تهران، دانشگاه دکتری، رساله .7476 افق در ایران اسالمی جمهوری قهرمانی ورزش هایآینده .(7938) .ا سفیددشتی، مالیی 
 .  کیش المللی بین پردیس

 یستماتیک (. مرور س7983). و عزیزی، ف .باف، رملبوس«Systematic Review »شود؟ نشریه چیست و چگونه نگاشته می
، 4پژوهش در پزشکی )مجله پژوهشی دانشکده پزشکی(، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. دوره 

 .211-219، پاییز، صص 94شماره 

 پژوهی. تهران: کرانه علم. (. الفبای آینده7985).؛ فخرایی، م. و کیقبادی، م. ملکی فر، ع 

 (. روش پژوهش کیفی کاربردی در علوم اجتماعی و علوم رفتاری. تهران: 7934) .زاده شوشتری، لو طالب .؛ عابدی، ف.منادی، م
 جامعه شناسان. 

 فهان، های علم اطالعات. اصشده در همایش چالش(. گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد؟ ارائه7986) .منصوریان، ی
 . 79خرداد  3دانشگاه اصفهان، 

 (. مبانی نگارش علمی. تهران: کتابدار.7983) .و محسنی، ح. منصوریان، ی 

 (. بحث گروهی متمرکز: یک روش حل مسئله در پرستاری. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش 7935) .موسوی عوری، ع
 .231-288پزشکی. دوره سیزدهم، شماره سوم، صص: 

 عملیاتی پیشرفته. تهران: نشر کتاب دانشگاهی. (. پژوهش7932) .مهرگان، م 

 (. مرور نوشتارها و پیشینه پژوهش: راهنمای نگارش. تهران: نشر کتابدار.7931) .و فتاحی، ر  .مهری، پ 

https://analysisacademy.com/5419/
https://analysisacademy.com/5419/
https://analysisacademy.com/5419/
http://azmoon.smtc.ac.ir/images/uploadcenter/
http://azmoon.smtc.ac.ir/images/uploadcenter/
http://isin.ir/node/2173
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س
 (. پژوهش، پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی. تهران: انتشارات جامعه شناسان.7988). میرزایی، خ 

 (. تحقیق در علوم انسانی. تهران: دفتر تحقیقات و انتشارات بدر. چاپ سیزدهم.7916). نراقی، مسیف  . ونادری، ع 

 ای: روشی برای مطالعه علمی و عملی توسعه و تغییر اجتماعی. مجله مطالعات (. تئوری زمینه7936) .و پیری، ص .ناصری، س
 .1-21توسعه اجتماعی ایران، سال نهم/ شماره چهارم. صص

 ،75-21 نوین، صنایع مرکز انتشارات. اجرا تا مفهوم از نگاریآینده(. 7985) .ر قدیری، و .ا ناظمی. 

 ( داده7931نشریه دایکه .) از نشانی: 7/72/7931کاوی چیست؟ بازیابی در تاریخ 

http://www.dayche.com/data-mining-definition / 
 از نشانی: 7/3/7931(. راهکارهای جبران خسارت ناشی از نقض حق مؤلف. بازیابی در تاریخ 7931) .نعمتی، ا ، 

http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=71  
 (. رویکردهای خلق استراتژی. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی. 7938) .وند چگینی، هنظامی 

 از نشانی: 25/19/7933های کارگاهی. بازیابی در تاریخ (. راهنمای عملی پژوهش روایی: همراه با فعالیت7936) .نوریان، م 

http://www.shorapub.ir/picture/1/pazhoohesh20%ravayi.pdf  
 (. روایت در جایگاه تحقیق و تحقیق در جایگاه روایت: نکات اشتراک و افتراق. فصلنامه علمی ن 7936) .و عباچی، ا .نوغانی، م

 .747-763، بهار، صص. 31، ش29شناسی علوم انسانی. سپژوهشی روش

 91/71/7933بازیابی در تاریخ (. ع) العلوم باقر پژوهشکده پژوهه، آن. دانشنامه هایروش و ژوهیپ(. آینده7936) .م نژاد، واعظی 
 :از نشانی

 http://pajoohe.ir/%D  
 علی ز ایزدی، شعبان(. مطالعاتی در تحلیل گفتمان: از دستور متن تا گفتمان انتقادی. مترجمین: پیرو7983ای. ) .دایک، تون

 ا. های صداوسیمپور، محمدجواد غالمرضا کاشی، علیرضا خرمایی و تژا میرفخرایی. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانهبهرام

 ل .ویئرا، آ. ((. کاربرد لیزرل در عمل )با رویکرد 7939SIMPLIS :مترجمین: رسول نوروزی سیدحسینی؛ حمید قاسمی. تهران .)
 حتمی. 

 شناسان. (. تحلیل گفتمان. تهران: جامعه7939ن، اچ. جی. )ویدوس 

 (. درک تئوری رسانه. ترجمه: رحیم قاسمیان. تهران: نشر ساقی. 7986) .ویلیام، ک 

 شناختی. قم: پژوهشکده باقرالعلوم. (. تحلیل نشانه7939) .همدانی، م 

 افزاری(. مترجم: حسین صفری. تهران: سبات دستی و نرمای بر فراتحلیل: آموزش محا(. مقدمه7935) .و کرامر، د .هوایت، د
 جامعه شناسان.

 یابی معادالت ساختاری. تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم. (. مدل7931). ع.هومن، ح 

 ات عبا استفاده از مدل ون دایک. مطال« امریکن اینگلیش فایل»(. تحلیل گفتمان انتقادی کتاب 7935) .زاده، فآقاگل . ویاسمی، ک
 . 215- 785  094 شماره 71ارتباطات دوره   -فرهنگ 

 افزار. مجله آموزش در علوم های کیفی با استفاده از نرمهای پژوهش(. تحلیل داده7986) .ح.و منجمی، ا .ر.؛ نصر، ا.یمانی، ن
 .496-429(. صص: 2)1پزشکی. پاییز و زمستان: 

 در تحلیل گفتمان. مترجم: هادی جلیلی. تهران: نشر نی. (. نظریه و روش 7939) .، لیلیپسو ف .یورگنسن، م 

 Adler, M. & Ziglio. E. (1996). Gazing into the oracle: The Delphi Method and its application to social 
policy and public health. London: Jessica Kingsley Publishers. 

 Alvesson, M., & Skoldberg, K. (2009). Reflexive Methodology: New Vistas for Qualitative Research. 
Los Angeles; London: SAGE.2nd.Ed. 

 Arksey, H. & O'Malley, L. (2005) Scoping studies: towards a methodological framework, International 
Journal of Social Research Methodology, 8:1, 19-32, DOI: 10.1080/1364557032000119616 

 Atkins S, Lewin S, Smith H, et al. (2008). Conducting a meta-ethnography of qualitative literature: 
lessons learnt.  BMC Medical Research Methodology. 8:21. o Downe BA MSc PhD RM 

http://www.dayche.com/data-mining-definition/
http://www.dayche.com/data-mining-definition/
http://www.samimnoor.ir/view/fa/ArticleView?itemId=71
http://www.shorapub.ir/picture/1/pazhoohesh%20ravayi.pdf
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 :1پیوست
 نویسی برای مجالت علمی مقاله 

 بندی کرد. تقسیم 7توان به انواعی به شرح جدول درمجموع مقاالت علمی را ازنظر ماهیت می
 . انواع مقاالت علمی 0جدول   

 توضیح انواع ردیف
 مخاطبان با سواد پژوهشی های یک پژوهش اصیل، دارای زبان تخصصی و با تأکید بر حاصل یافته پژوهشی-علمی 7
 مندان نیمه متخصصرسانی به عموم جامعه و عالقههای یک پژوهش اصیل، برای اطالعحاصل یافته ترویجی-علمی 2
ها، ینهها برای تبیین پیششده و منتشرشده و ترکیب و تفسیر آنهای انجامهای پژوهشحاصل بررسی و مرور یافته مروری-علمی 9

 پردازی برای آینده منظور فهم وضع موجود و ایدهای دیگران بهها و آردیدگاه
برداری خوانندگان )دارای زبانی تخصصی و های پیشین با هدف دستیابی به قضاوت و بهرههای پژوهشنقد یافته انتقادی-علمی 4

 عرفی شده است(وپنجم با عنوان مطالعات انتقادی مطور مفصل در فصل چهلهای منطقی که بهمنطبق بر سازه
نظر و مشابه آن )دارای زبانی تخصصی یا عمومی های سردبیر، سردبیر مهمان، نویسندگان صاحبصورت یادداشتبه پیشنهادی-علمی 5

 ساز برای خوانندگان(های پژوهشی جدید و اندیشهبا تأکید بر ارائه ایده
 عمومی-علمی 6

 )مطبوعاتی(
ها برای عموم مردم با زبانی بسیار ساده و مبتنی بر درک مردم صیل و تبیین آنهای یک یا چند پژوهش احاصل یافته

  غیرعلمیشکل جذاب، با تصویرسازی و انتشار در نشریات عمومی و عادی )ناآشنا با سواد پژوهشی(، به

ا اصیل هشی یپژو -التحصیلی در مقطع دکتری، مقاالت علمیمقاالت مورد تأکید برای گرفتن مجوز دفاع و فارغ    
های اصیل نیز دارای ارزش علمی هستند و در صورت چاپ در نشریات معتبر هستند. مقاالت ترویجی مبتنی بر داده

مقاالت »خواهند بود. مجالت علمی داخلی و خارجی با توجه به جایگاه پژوهشگر ممکن است  قبولقابلعلمی، 
عمومی مربوط به مجالت و نشریات غیرعلمی است. در  -ه علمیرا هم  بپذیرند. مقال« مروری، انتقادی یا پیشنهادی

کودکان، نوجوانان و »رسانی به عموم مردم ازجمله های یک یا چند پژوهش اصیل برای اطالعاین نوع مقاله یافته
شمندان انمندسازی عموم مردم به علم و ایجاد ارتباط بین آنان و دشوند. هدف این مقاالت عالقهتبیین می« ساالنبزرگ

است. زبان این نوع مقاالت بسیار ساده و بسته به قدرت خوانایی و فهم مخاطب، ترکیبی از متن و تصویر است.     
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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 رشتسترده و غیرمتخصص آن، مینامه و رساله با توجه به خوانندگان گپایان

ای وسیع کمک کند. اگر مقاله با توجه به نیازهای بازار و رویکردی بازاریابانه تخصصی خود و حتی شهرت او در گستره
ش یک ی نگارتواند فرصتی برای بازاریابی محصول پژوهشگر و خود او باشد. برانوشته شود، این نوع مقاالت می

ای وجود ندارد. پژوهشگر باید با زبانی هیچ دستورالعمل محدودکننده« 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

را موردتوجه قرار داد. عنوان یا تیتر باید « 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

 دامه مشتاق نماید. و جدید و مهم بودن موضوع آشنا کند و او را برای دنبال کردن اطالعات تکمیلی در ا
 

 7الف( مقاالت پژوهشی اصیل
رده آوری کطور مستقیم و با ابزارهای مشخص جمعهایی است که خود پژوهشگر از جامعه یا نمونه بهبرگرفته از داده

نشریات علمی دارای ساختارهای خاصی در نوشتار و عناوین مورداستفاده هستند که برای ارسال مقاله علمی به  است.
تی شود، حدقت مطالعه کرد. پیشنهاد میها، ابتدا باید بخش راهنمای نویسندگان و ضوابط چاپ مقاله در آن را بهآن

، مقاالت پژوهشی اصیل )حاصل قبل از نگارش، چند نمونه از مقاالت آن نشریه خوانده شود. اغلب نشریات علمی
 دهند. برای چاپ موردتوجه قرار می 2ه شرح جدول ساختاری بشده توسط خود پژوهشگر( را با آوریهای جمعداده

 . ساختار رایج نگارش مقاله در نشریات پژوهشی 2جدول 
 توضیح عنوان ردیف

 با تأکید بر سادگی توأم با کوتاهی، گویایی و گیرایی  عنوان مقاله 7
 شگاهی به ترتیب اولویتاسم یا اسامی نویسندگان با وابستگی مؤسسه آموزشی و مرتبه دان 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 یک خط، ب( روش
 خطی )البته الزامی نیست(شنهاد کوتاه یکخط، د( یک پی 2یافته و نتیجه در حدود 

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

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

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

                                                           
1. Original Research  
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س
آوری های ابزار جمعگیری، 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
 بتواند با آن پژوهش را تکرار یا اجرا کند.   پژوهشگر دیگر

 کننده های کاملتوصیفی و استنباطی با متن« 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 دربدر این بخش نتایج تفسیر و با متون نظری و شواهد موجود حول سؤاالت پژوهش مقایسه می
در مقدمه و استدالل درباره دالیل احتمالی شباهت و تفاوت با نتایج  ها در راستای پاسخ به سؤاالت پژوهشیافته

ها است. در صورت آزمون مدل باید انطباق مدل حاضر با دنیای تجربی و واقعی هم تشریح شود. دیگر پژوهش
-بر پژوهشها توان 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
 دهندگان سپاسگزاری کرد.توان از یاریمی

 ونکوور یا  APAشده در داخل متن بر اساس روش موردنظر نشریه مانند فهرست منابع مورداستفاده و ارجاع داده 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. « چکیده و واژگان کلیدی

شده ا چه اهمیتی و با چه پرسش کلی انجامکاری، چرا، بباید 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.  خود یا چالش مدل یا مدل گیری مدلمبانی نظری شکل
شناسی پژوهشگر باید روش پژوهش خود را از ابعاد راهبرد و مسیر اجرا و ماهیت پژوهش مشخص در بخش روش     

نظر گیری موردهای 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 داده شوند. هرگونه طرح پژوهش، پروتکل و مالحظات اخالقی در اجرای پژوهش در این بخش به
های بررسی انسجام ها مانند فعالیتسازی دادههای آمادهشوند. همچنین در صورت لزوم باید فرایندتوضیح داده می

ها در این بخش مطرح ها برای توجیه روش مورداستفاده تحلیل دادهها یا اطمینان از رعایت مفروضات توزیع دادهداده
مربوط به  مالحظات»، «های پرتمدیریت داده»، «رفتههای ازدستمدیریت داده»توان به نحوه شود. برای نمونه میمی

معادله ساختاری باید به نوع تحلیل  سازیمدلها مانند و امثال آن اشاره کرد. در برخی روش« هاگیری دادهسطح اندازه
انتخاب نوع ماتریس ورودی، تعیین روش برآورد، تعیین استراتژی پژوهشگر برای آزمون مدل، تعیین نوع »شامل 

 نیز اشاره کرد. « افزار و ویرایش آننرم



 

 

 951 مرجع پژوهش

ه شود. در الگوی ساده مربوط بهای کمّی یا کیفی پرداخته میوتحلیل 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 « معادله ساختاری سازیمدل»هایی مانند استفاده از روش را ارائه کرد. در برخی الگوها و در شرایط
 «ها، نمایش ماتریس همبستگی متغیرهای واردشده به تحلیلهای دموگرافیک و مشخصات نمونهداده»شامل « توصیفی
به  ردهای مربوطبرآورد پارامترهای مدل، مشکالت مربوط به همگرایی، نتایج غیرمنتظره، برآو»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« های متعدد برازش کلی مدل و نوع آزمون تعدیل و دلیل انتخاب آنشاخص

 هایی دارد. اغلب بهتر استشکلی در هر مجله تفاوت نحوه نگارش مقاله و نوع فونت و سایز فونت و سایر موارد     
بندی شود. مقاالت ای( جمع)قطع مجله A4صفحه  72متر مقاله در حجم حداکثر سانتی 7و فاصله  79که با فونت 

بهتر است که با توجه به دستورالعمل حال شوند. با اینمتر نوشته میسانتی 2و فاصله  72انگلیسی اغلب با فونت 
روی  در ایشدهطراحی، در قسمت راهنمای نویسندگان، اقدام به نگارش کرد. برخی نشریات فرم الگوی از پیش مجله

نگارش در آورد. در ادامه به نحوه نگارش این نوع مقاالت سایت خود دارند تا نویسنده، مقاله را در قالب آن فرمت به
 نیز پرداخته خواهد شد. 

 
 7مروری-ب( مقاله علمی

شود. برای ها، مقاالت و منابع متعدد در خصوص یک موضوع خاص تهیه میمروری بر اساس بررسی پژوهش مقاله
ی، آوری اطالعات و مطالب از منابع مختلفی مانند مقاله پژوهشتنظیم این مقاالت، ابتدا فرد آشنا به مسئله، نسبت به جمع

طور دقیق و با نظمی اصولی گر این اطالعات را بهکند. پژوهشهای پژوهشی و امثال آن اقدام میکتاب، گزارش
تر باشد، بحث و بررسی و کسب نتیجه و ارائه نظر در تر و منظمکند. هرچقدر این نظم اصولیآوری و مرتب میجمع

شده و تخصص مؤلف بیشتر باشد، مقاله تر خواهد بود. بدیهی است هر چه تعداد منابع بررسیمراحل بعدی آسان
ش و اعتبار بیشتری است. معموالً تعداد منابع در مقاالت مروری بیش از سایر مقاالت است. برخی از دارای ارز

آوری اطالعات فصل دوم یا مبانی نظری و ادبیات پیشینه پژوهش نسبت به با جمع زمانهمدانشجویان دوره دکتری 
س پذیرند اما شانسختی مینوع مقاالت را به کنند. هرچند در اغلب نشریات علمیتنظیم یک مقاله مروری هم اقدام می

 شده است. ارائه 9ها بیشتر است. اصول نگارش برای این نوع مقاالت در جدول ها در همایشپذیرش آن

 

                                                           
1. Review article 
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 . اصول نگارش مقاله مروری7جدول 

 نحوه نگارش اجزا ردیف
ساختار  شود.ارائه می« یج حاصل از منابع مرور شدهنتا»و سپس بر اساس سؤاالت پژوهشگر کلیه « هدف مطالعه»در ابتدا  مقدمه 7

 باشد. « آوری اطالعاتچگونگی سیر مطالعاتی، تعداد مقاالت یا چگونگی جمع»تواند بر مبنای نگارش می
تواند هنگام بررسی مطالب و اطالعات درباره هر موضوع، شوند. مؤلف متخصص مینتایج و بحث اغلب باهم ارائه می نتایج 2

 شود.ها ارائه میهای شخصی خود را ارائه دهد. در غیر این صورت در بخش نتایج، تنها اطالعات و یافتهیات و فرضیهنظر
کند و بر ها، نظریات خود را بیان میشده و نتایج حاصل از آنآوریدر این قسمت، مؤلف با توجه به اطالعات جمع بحث 9

 کند.ها تأکید میگیری و کاربرد آنهای تازه و مهم بررسی خود و نتیجهجنبه
 شده در داخل متن بر اساس روش موردنظر مجله علمیارائه 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« وعکیفی: راهنمایی برای شر

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

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

 یم بهرامیدوست، مهوش صلصالی، علیرضا خوشدل، محمدعلی سلیمانی، نساکبر حقهادی رنجبر، علی
 

 چکیده
ها، کسب درک عمیق از پدیده موردبررسی یافتهجای تعمیمهای کیفی و کمّی تفاوت بسیار دارد زیرا هدف آن بهگیری در پژوهشنمونه

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

یفی نیز دار یا کگیری غیر احتمالی، هدفگیری هدفمند که نمونهشوند. نمونهکنندگان، انتخاب یا دعوت میکیفی نمونه پژوهش یا مشارکت
گیری به دنبال ایجاد قوانین دار واحدهای پژوهش  برای کسب دانش یا اطالعات است. این نوع نمونهعنای انتخاب هدفشود به منامیده می

یری هدفمند گثابت و تغییرناپذیر و یا تعمیم نتایج نیست بلکه سعی در شناخت بهتر هر پدیده در زمینه خاص دارد. سه نوع عمده نمونه
فاده از گیری متوالی هستند. استگیری موارد خاص یا یگانه و نمونهه معرف بودن یا قابلیت مقایسه، نمونهگیری برای رسیدن بشامل نمونه

های شود. در این مقاله سعی شد روشگیری در نظر گرفته میعنوان استاندارد طالیی پایان نمونههای کیفی بهروش اشباع داده در پژوهش
گیری در مورد رسیدن به اشباع داده های کمّی و کیفی معرفی شود و راهکاری برای تصمیمروشهای کنندگان و تفاوتانتخاب مشارکت

 ارائه گردد. 
 های پژوهش، حجم نمونهآوری داده، روشهای جمعانسان، انتخاب نمونه، پژوهش کیفی، پژوهش کمّی، اشباع، روشکلمات کلیدی: 

 
 مقدمه

 یری است.  گدیگر نمونهعبارتکنندگان مناسب و بهای کیفی موردتوجه قرار دارد، انتخاب مشارکته... یکی از مسائلی که معموالً در پژوهش
ها، کسب درک عمیق از یافتهجای تعمیمهای کمّی است زیرا هدف آن بههای کیفی بسیار متفاوت از پژوهشگیری در پژوهشنمونه
ی هاتوان آن را از طریق روشهی برای رسیدن به محتوای ذهنی افراد است و نمی(. ازآنجاکه پژوهش کیفی را7های موردبررسی است )پدیده

 های آن نیز بسیار متفاوت هستند...  سخت و دقیق کمّی انجام داد، ابزارها و روش
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 دو دیدگاه متفاوت در انتخاب واحدهای پژوهش
را  کند که این پدیدهزئیات زیاد از بین کسانی انتخاب میهای خود را با هدف کسب دانش عمیق، متمرکز و با ج... پژوهش کیفی نمونه

 توانند اطالعات زیادی در اختیار پژوهشگر بگذارند.     تجربه کرده و می
 

 شوند؟ کنندگان در پژوهش کیفی انتخاب میچگونه مشارکت

ای دار واحدهای پژوهش بریند به معنای انتخاب هدفگودار یا کیفی نیز میگیری غیر احتمالی، هدفگیری هدفمند که به آن نمونه... نمونه
  گیری شامل انتخاب واحدها یا موردهای موردپژوهش بر اساس هدف پژوهش است...(. 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 آنقابلیت مقایسه توسط پژوهشگرانی مورداستفاده قرار می گیری برای رسیدن به معرف بودن یانمونه

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

 گیری موارد خاص یا یگانه نمونه
ای، هگیری مکاشفگیرند که شامل نمونهتر از موضوع موردبررسی است. چهار روش در این دسته قرار میگیری خود فرد مهم... این نوع نمونه

 کل مجموعه ... گیری از موارد مهم ازنظر سیاسی و روش گیری از موارد ویژه، نمونهنمونه
 

 گیری متوالی یا متواتر نمونه
(. این موارد شامل 28یابد تا زمانی که دیگر کافی باشد )قدر افزایش میجای انتخاب یک نمونه ثابت حجم نمونه آنبه ... در این روش

 هستند...  گیری گلوله برفیطلبانه و نمونهگیری فرصتگیری نظری، موارد تأیید و رد کننده، نمونهنمونه
 اند. های کیفی و کمّی باهم مقایسه شدهگیری در پژوهشهای نمونهانواع روش 7...در جدول شماره ب 

 گیری احتمالی و غیر احتمالیهای نمونهمقایسه روش -0جدول ب 
 مشخصات توضیح نوع گیرینمونه

یری، ب( تعمیم پذالف( 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 خوشهانتخاب نمونه ایخوشه
 ها از همه طبقات مفروض در جامعه گزینش نمونه ایطبقه

غیر 
 احتمالی

رسیدن به 
معرف بودن یا 

 هیسقابلیت مقا

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

پذیری یا امکان تعمیم الف( 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

 ای، موارد ویژه، موارد مهم ازنظر سیاسی، کل مجموعه... ...مکاشفه موارد خاص
کفایت شامل: نظری، موارد تأیید و رد افزایش حجم نمونه تا زمان رسیدن به 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 میونههای نمتا اینجا با تفاوت روش

کل جامعه ها هدف تعمیم نتایج از یک نمونه معرف بهگیری احتمالی که در آنهای نمونهنمونه را مشخص کنیم ... برخالف روش
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ی، تحلیل اترین شکل ممکن است... در رویکرد تئوری زمینهک پدیده به مشروحموردپژوهش است در روش کیفی معیار توصیف یا تبیین ی

اطالعات که برای  زمانهمآوری، کدگذاری و تحلیل گیرد. در این روش از جمعگیری نظری صورت میای مداوم بر مبنای نمونهمقایسه
وسیله مقایسه مداوم واقعه به واقعه شکل شود و تئوری بهمیها برای توسعه تئوری به وجود آمده، استفاده آوری بقیه دادههدایت جمع

(.. البته باید این حقیقت را در نظر گرفت که اشباع بیش از آنکه یک حقیقت باشد یک هدف است. چون باوجوداینکه معتقد 48گیرد )می
است و تغییر  پایانجود دارد. این فرایندی .... بیها با تغییر نگرش وایم امکان تغییر در طبقات و خصوصیات آنباشیم که به اشباع رسیده

نگرش افراد در هر مرحله حتی در زمان مرور مقاله برای چاپ ممکن است رخ دهد و رسیدن به اشباع تنها یک وقفه موقت در کار است 
طه را برای خواندن مشخص نمود، بایست یک نقطه پایان معین کرد و نحوه رسیدن به این نق(. ازآنجاکه برای هر فرایند پژوهشی می51)

توان رسیدن به اشباع را مشخص کرد. باوجود ارائه این راهکار... رسیدن به تر 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

صورت متن... سازی مصاحبه به( دارای هشت مرحله است... مرحله اول عالوه بر پیاده2177شنهادی توسط فونتانال و همکاران )روش پی
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 تمک... مرحله پنجم کدگذاری و شکلهای مشترچهارم ایجاد تم

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

 شود... گام هشتم این روش بصریمربوط به خصوصیات این طبقه هستند در حال تکرار بوده و خصوصیت جدیدی به جدول اضافه نمی
 . نمونه فرضی است.. 2کردن رسیدن به اشباع برای ارائه در گزارش است... جدول ب 

 هاجدول فرضی جهت نشان دادن فراوانی خصوصیات یک طبقه در زمان تحلیل داده -2جدول ب 
 اند. جدول فرضی توزیع فراوانی جمالتی که به یک طبقه اشاره داشته    خصوصیات

تعداد  02 00 01 9 3 7 6 1 0 7 2 0 
 کل

 1      * *  *  * * عدم شناخت عمل جراحی عامل افزایش 
 6    *    * * * * * وانی عوامل ر

 0   *     *  *  * اعتقادات مذهبی عامل کاهش ترس 
 7   * *  * *  * * *  ناموفق بودن عمل عامل افزایش ترس 

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

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

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

  1 1 1 1 1 0 1 2 0 0 2 7 های  جدید در هر مصاحبه مجموع بیانیه
 های فرضی ترسهای مربوط به تجربه ترس در بیماران تحت عمل جراحی آورده شده است. در این شکل... طبقه( طبقه7در شکل )ب      

های تطابقی در مقابل ترس و پیامدهای وجود ترس هستند. در شکل تعداد خصوصیات دهنده و کاهنده ترس، مکانیسمشامل عوامل افزایش
رسیدن ها به دلیل به اشباع نشده 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 )داشته باشید که دو مصاحبه در ادامه برای تأیید رسیدن به اشباع انجام است. توجه



 

 

 950 مرجع پژوهش

 
 نمای شماتیک رسیدن به اشباع طبقات فرضی -0شکل ب 

 گیری نتیجه
آید. این  تگیرد که بیشترین اطالعات در مورد پدیده موردبررسی به دسهای کیفی به شکلی انجام میکنندگان در پژوهشانتخاب مشارکت

گیری به دنبال ایجاد قوانین ثابت و تغییرناپذیر و یا تعمیم نتایج نیست بلکه سعی در شناخت بهتر هر پدیده در زمینه خاص و نوع از نمونه
 ید. اکنندگان در پژوهش کیفی متنوع است و پژوهشگر باید با توجه به هدف بهترین را انتخاب نمفرد دارد. روش انتخاب مشارکتمنحصربه

گیری در مورد پایان آن و چگونگی گزارش نحوه این های 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

اند که انجام مصاحبه یا مشاهدات بیشتر منجر به افزوده شدن یا تغییر در تئوری یا نگرش ها به اشباع رسیدهتوان ادعا کرد که دادهزمانی می
 شود. به وجود آمده نمی

نحوه های کمّی و کیفی راهکاری برای های روشکنندگان و تفاوتهای انتخاب مشارکتدر این مقاله سعی شد تا پس از معرفی روش
گیری برای رسیدن به اشباع داده و نحوه گزارش آن ارائه گردد. هرچند تأکید نویسندگان این مقاله نیز بر ذهنی بودن فرایند رسیدن تصمیم

 کار مفید باشد. تواند برای پژوهشگران کیفی و بخصوص افراد تازهبه اشباع است، اما این روش نیز می
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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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 مالحظات انتخاب مجله برای مقاله ج(

 بستگی دارد.  4شرح جدول انتخاب مجله مناسب برای ارسال مقاله به متغیرهای متعددی به
 منظور ارسال مقاله برای انتخاب مجله به موردتوجه. انواع متغیرهای 0دول ج  

 توضیح انواع ردیف
 تر باشد، بهتر است. موضوع مقاله به موضوع نشریه مرتبط هرچقدر ارتباط موضوعی 7
 ها المللی و میزان اعتبار آنهای معتبر ملی و بینشناسایی نمایه اعتبار نمایه 2
  موردبررسیشناسایی وضعیت رتبه و جایگاه نشریه در نمایه   ب تأثیررتبه و ضری 9
 میزان هزینه داوری و چاپ و مقاله  هزینه داوری و چاپ 4

علمی دانشجویان، اعضای هیئت»سطح اعتبار علمی نشریات کارکردهای مختلفی در تأمین اهداف کاربرانی چون      
 دارد.  5به شرح جدول « و پژوهشگران
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س
 . مالحظات انتخاب نشریات معتبر و متناسب با اهداف 1ل جدو

 توضیح موارد ردیف
ت التحصیلی با توجه به مالحظاالزم برای مجوز دفاع از رساله و فارغ بااعتبارتأکید بر انتخاب نشریه  دانشجوی دکتری 7

 دانشگاهی های آموزش دکتری و ضوابط خاص دروننامهآئین
رای مرحله کسب امتیاز ب»یا « نامهکسب نمرات تکمیلی پایان»الزم برای  بااعتبارتأکید بر انتخاب نشریه  شددانشجوی کارشناسی ار 2

 دانشگاهی ها و ضوابط خاص درونبا توجه به آئین« مصاحبه دکتری
علمی ضای هیئترتقاء اعنامه ابا توجه به آئین« کسب امتیاز علمی»الزم برای  بااعتبارتأکید بر انتخاب نشریه  اعضای علمی  9

 دانشگاهی و ضوابط خاص درون

های نشریات دارای نمایه»و  7«نشریات داخلی دارای مجوز وزارتین»توان به دو گروه نشریات معتبر علمی را می      
 تقسیم کرد.  6شرح جدول به 2«المللیاستنادی بین

 المللی  . انواع نشریات معتبر داخلی و بین6جدول 
 توضیح موارد ردیف

نشریات داخلی دارای مجوز  7
 وزارتین

 الف( نشریات علمی معتبر دارای مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 ب( نشریات علمی معتبر دارای مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

های نشریات دارای نمایه 2
 المللیبین

که در زیرمجموعه آن مجالتی که  WoSاختصاری با نام  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.  1ل شرح جدودر کنار موارد اشاره با برخی نشریات دیگر با محدوده اعتباری خاص به     

 . سایر نشریات علمی با سطح اعتباری محدود   7جدول 
 توضیح موارد ردیف

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. « مللیالهای بیننشریات دارای نمایه»

های تخصصی نمایه 2
 9المللیبین

از  «المللینمایه استنادی بین»از  زمانهمالمللی نیستند و در صورت برخورداری های استنادی بینسطح نمایههم
 شوند. میمندی از مواردی چون مجوز دفاع رساله دکتری برخوردار اعتبار بهره

به هر میزان که نشریه منتشرکننده مقاله نویسنده دارای اعتبار علمی باالتری باشد، به همان میزان اعتبار مقاله و       
رود و مقاله تعداد خواننده و استنادات بیشتری پیدا خواهد کرد. برای شناخت مجالت معتبر علمی نویسنده آن باال می

نشریات معتبر داخلی، توسط دو وزاتخانه های مختلفی وجود دارد. ها راهزیابی کیفیت آنو ار« المللیداخلی و بین»
 شوند. معرفی می« بهداشت»و « علوم، تحقیقات و فناوری یا عتف»

توان با مراجعه به نشانی الکترونیکی نشریات معتبر داخلی وزارت عتف را می. نشریات معتبر وزارت عتف: 0ج

 (. 7کل شناسایی کرد )ش« ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت عتفدفتر برنامه»مربوط به « پرتال نشریات علمی»
                                                           

 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 
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https://journals.msrt.ir/  

 
 . پرتال نشریات علمی برای شناسایی نشریات معتبر وزارت عتف0شکل 

دفاع از »شدند و مجوز معرفی می« ترویجی-علمی»و « پژوهشی-لمیع»مجالت علمی با دو رتبه  7938تا سال      
« یپژوهش-علمی» بااعتبارنامه آموزشی دوره دکتری، تنها با چاپ مقاله در نشریات بر اساس آیین« رساله دکتری

شده رشمربوط به مقاالت چاپ یا پذی« 7-9»نامه ارتقا و فرم مخصوص آن در ماده بود. همچنین در آئین پذیرشقابل
حالی  شده است. این دربا سقف امتیازات باال و بدون محدودیت در نظر گرفته« پژوهشی-علمی» بااعتباردر نشریات 

با امتیازی بسیار کمتر و سقف امتیازی مشخص، « 9-9»در ماده « ترویجی-علمی» بااعتباراست که مقاالت در نشریات 
 و« علمی»ارت علوم، تحقیقات و فناوری، همه نشریات با عنوان کلی بنابر ابالغ وز 7938محاسبه است. از سال قابل

از  ها موردتوجه قرار گرفتند. بر این اساس پسشده از ارزیابیپس از ارزیابی کمیسیون نشریات بر اساس امتیاز کسب
در سایت  ند. با جستجوشوبندی میدسته« الف، ب، ج و د»بندی نشریات، در چهار گروه از باال به پایین ارزیابی و رتبه

-المللی، الف و ب را معادل علمیها درجات بیناغلب دانشگاه توان امتیاز هر نشریه را شناسایی کرد.می مورداشاره
 اند. پژوهشی سابق در نظر گرفته

وان تنشریات معتبر داخلی وزارت بهداشت را می. نشریات معتبر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: 2ج 

 (. 2شناسایی کرد )شکل « کشور پزشکی علوم نشریات کمیسیون دبیرخانه»مراجعه به  با
https://journals.research.ac.ir/  

 
 . پرتال نشریات علمی برای شناسایی نشریات معتبر وزارت بهداشت2شکل 

https://journals.msrt.ir/
https://journals.research.ac.ir/
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س
 Web of»ساز معتبر های نمایهآنها توسط پایگاه« نمایه شدن»المللی الت علمی بینهای ارزیابی مجیکی از راه      

Sience » و«Scopus » .ساز مانند های نمایهسایر پایگاه هرچنداست«DOAJ» ،«Google Scholar » و امثال آن نیز دارای
 است.    مورداشارهنخست  اعتبار خاص خود هستند اما در نظام دانشگاهی ایران، تأکید بر روی دو پایگاه

های اخیر به دلیل تغییرات متعددی که در سال(: ISI)مجالت « WoS». مجالت نمایه شده در وب آو ساینس یا 7ج

های در اسامی و معرفی اینگونه مجالت وجود دارد که باعث شده تا اغلب در صاحبان این مؤسسه ایجادشده چالش
مجموعه مؤسسه اطالعات »ند. این نام برگرفته از عنوان اولیه مؤسسه یعنی بشناس« آی اس آی»آن را با همان نام 

سازی مستندات علمی سنجی و نمایهبا تمرکز روی علم ISIاست. مؤسسه اطالعات علمی یا « ISIاختصار یا به 7علمی
 9«رویترز  مسونتا»این مؤسسه توسط مؤسسه علمی  7332تأسیس شد. در سال  2«یوجین گارفیلد»توسط  7361در سال 

تامسون »معرفی کرد.  5«تامپسون علمی»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 2173کرد و در سال  کار خود را دنبال 6«تیو آنالیتیککالری»بانام  

 دهد. را ارائه می 8محصوالت و خدماتی به شرح جدول « تیوکالری»
 تیو. انواع محصوالت و خدمات شرکت کالری3جدول 

 توضیح انواع ردیف
7 Web of 

Science Group 
ها، مؤسسات پژوهشی دولت و خصوصی و ناشران دانشگاهای به پژوهشگران، دهنده 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 ثبتات بانک اطالعاتی مورداستفاده برای جستجو و تجزیهمحصوالت و خدم 

4 CompuMark یا عالئم تجاری جدید و نظارت بر عالئم تجاری موجود  شده برای ارزیابی مارکخدمات اطالعاتی ارائه 

5 MarkMonitor امنه و محافظت از نام تجاری آنالینافزار و خدمات اختصاصی برای ثبت و مدیریت اوراق بهادار نام دنرم 

6 Techstreet های الکترونیکی و چاپیحلاستانداردهای صنعت مهندسی، کدها و ابزارهای مدیریتی برای سازگاری با راه 

سایتی است که دسترسی مبتنی بر اشتراک به چندین پایگاه داده و اطالعات مربوط وب« WoS»وب آو ساینس یا      
لم کند. این پایگاه مبتنی بر استناد در عدهی به مقاالت، نشریات و پژوهشگران را به شکلی جامع فراهم میبه استناد

طور که در ها، و غیره است. همانها، چکیدهعنوان ارتباط بین اقالم پژوهشی مشابه مانند مقاالت مجالت، همایشبه
شده و رائه گزارش ساالنه از مجالت مورد استناد واقع، ا«آو ساینسگروه وب »شود یکی از خدمات جدول دیده می

                                                           
1.  Institute for Scientific Information (ISI) 
2.  Eugene Garfield 
3.  Thomson Reuters 
4.  Thomson ISI 
5. Thomson Scientific  

6. Clarivate Analytics 
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صورت ساالنه، فهرست نشریات دارای اعتبار نمایه شده به« JCRآر یا سیجی»آمده از آن است. دستضریب تأثیر به
دارد،  تهای بیشتری که در نمایه کردن مجالگیریدلیل سختکند. این پایگاه بهها را اعالم میو میزان ضریب تأثیر آن

 ها در رابطه با نشریاتگیرد. به همین دلیل برخی دانشگاهها 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 ساالنه به« www.scopus.com»یگاه اسکوپوس به نشانی پا. فهرست نشریات نمایه شده در اسکوپوس: 0ج

کند. اسکوپوس یک نمایه استنادی روز میدهد و لیست مجالت خود را بهمجالت علمی را مورد ارزیابی قرار می
است. اسکوپوس شامل « علوم زیستی، علوم اجتماعی، فیزیک و شیمی»و در علوم مختلف مانند  7«الزویر»مربوط به 

شود. اغلب نشریات معتبر علمی در هر دو پایگاه می« هامجالت، نشریات دانشگاهی و کتاب»بخش کلی سه 
است. برای اطمینان از وجود « کالریتو»شوند. این پایگاه از رقبای جدی مؤسسه نمایه می« آرسیجی»و « اسکوپوس»

مانند سایت ژورنال هاب استفاده کرد و  هاتوان از برخی سایتعنوان یک نشریه در فهرست مجالت اسکوپوس، می
 شده، وارد صفحه اطالعات مجله شد. مجله مدنظر در کادر مشاهده ISSN با واردکردن شماره

 

ها و و با تأکید بر همکاری دانشگاه 2118این پایگاه از سال : ISC. پایگاه استنادی علوم جهان اسالم یا 1ج

شورای گسترش آموزش عالی در وزارت علوم،  7981شد. از سال  مؤسسات تحقیقاتی کشورهای اسالمی تأسیس
رهای اکنون کلیه کشوتحقیقات و فناوری این پایگاه را عنوان یک مؤسسه پژوهشی مستقل به رسمیت شناخت. هم

 را خواهند داشت.  3به شرح جدول  ISCبرداری از انواع خدمات اسالمی امکان بهره
 به کشورهای اسالمی ISC تنادی علوم جهان اسالم یا . انواع خدمات پایگاه اس9جدول 

 انواع خدمات 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
 میارزیابی مستمر نشریات با هدف ارتقاء شبکه علمی کشورهای اسال 2
ها و نقاط قوت و ضعف منظور اطالع از شکافخصوص کشورهای اسالمی بهپایش 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 کشورهای اسالمی و برگزاری کارگاههای مختلف در حوزه علم و فناوری کشورها و نیز دانشگاهشتهیه گزار 5

 ها و مؤسسات پژوهشیپژوهش در دانشگاه
 

 

 

                                                           
1. Elsevier  
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س
 . شناسایی نشریات نامعتبر و تقلبی6ج

ار تواند باعث هویت و اعتبمی میمقاله تولید علمی پژوهشگر است که در صورت چاپ در یک نشریه دارای اعتبار عل
اپذیری نپژوهشگر و سازمان او باشد. چاپ مقاله در نشریات نامعتبر به اعتبار اساتید و خود دانشجو، لطمات جبران

کند. با توجه به تأکید بر چاپ مقاله در نشریات پژوهشی برای کسب مجوز دفاع دانشجوی دکتری و ارتقاء وارد می
اشاره  71های مختلفی اقدام همچون مواردی به شرح جدول تأسفانه برخی سودجویان به روشاساتید دانشگاهی، م

 شود.المللی دیده میکرد. این چالش بیشتر برای نشریات نمایه شده بین
 . انواع مجالت نامعتبر 01جدول 

 توضیح انواع ردیف
مجالت فهرست  7

 7سیاه
وزارت بهداشت، درمان و »، «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» های رسمی مانندنشریاتی که از دیدگاه دستگاه

 شوند. رسماً نامعتبر اعالم می« های کشوردانشگاه»و « آموزش پزشکی
مجالت جعلی یا  2

  2هایجک
ای و سایر اطالعات شناسنامه ISSNهای کپی یا جعلی از روی مجالت معتبر که از عنوان، سایتمجالت با وب

 صورت آنالین و در قبال دریافت هزینه با هدف دریافت و چاپ مقاالت بهمجالت معتبر و 
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. کسب منافع مالی می قبالکیفیت در 

أثیر های مختلف و ضریب تالمللی و چگونگی نمایه شدن آن در پایگاهمجالت داخلی و بین برای شناسایی اعتبار     
مراجعه    http://impactfactor.irتوان به سامانه اعتبارسنجی مجالت علمی با نشانی الکترونیکی شده برای آن میتعیین

 (. 9کرد )شکل نشریه را درج  ISSN و شماره

 
 impactfactor.ir. صفحه ورود سامانه اعتبار سنجی مجالت علمی 7شکل 

                                                           
1.  Black list Journal 
2.  Fake & hijacked Journals 
3.  Predatory Journals/Publishers 

http://impactfactor.ir/
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توان وضعیت نمایه و اعتبار مجله را دید. برای نمونه با شماره معرفی شده در کادر جستجو می پس از ورود کد     
ISSN  شود.  نمایش داده می 4یک نشریه اطالعاتی به شرح شکل 

 
 های یک نشریه در گزارش سامانه اعتبارسنجی مجالت علمی بررسی وضعیت اعتبار و نمایه. نتایج 0شکل 

شود. در هریک از ترتیب از باال به پایین توضیح داده میبه 4شده در شکل انواع موارد نمایش داده 77در جدول      
شود و در صورت وجود داده میهای تکمیلی نمایش در انتهای جمله گزارش« یافت شد»ها در صورت وجود ردیف

 به فهرست نشریات مورداشاره نبودن تأکید دارد. « یافت نشد»
 نمایش در سامانه اعتبارسنجی مجالت  . انواع اطالعات درباره نشریات قابل00جدول 

 توضیح انواع ردیف
 ن امتیاز آدهنده مورد تأیید بودن وزارتین و نوع نشریه و صاحبنشان تأیید وزارتین 7
 ها مثبت است. نبودن نشریه در این فهرست مربوط به وزارتین و دانشگاه 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 

 فهرست نشریات متقاضی و در نوبت قرارگرفته برای نمایه شدن در مؤسسه تامسون رویترز 

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 »های با 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

 امکان دسترسی رایگان شناسی باپزشکی و زیست
3 ISC  نمایه شده در پایگاه استنادی کشورهای اسالمی 

                                                           
1. Directory of Open Access Journal  

http://doaj.org/
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استفاده  72شرح جدول توان از راهبردهایی بههای اعتبار سنجی میبرای تشخیص نمایه بودن یک نشریه سامانه     

 کرد. 
 های مرتبط  . راهبردهایی برای تشخیص نمایه بودن یک نشریه در سامانه02جدول 

 توضیح ردیف
 “ ”Sport Management Reviewواردکردن نام نشریه در گوگل مانند:  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 ویژه در خصوص مجالت بینان از وضعیت نمایه مجالت بهبعد از اطمین     
 مطمئن شد.  79روی تارنمای اختصاصی نشریه از جعلی و تقلبی نبودن با اقداماتی به شرح جدول 

 . انواع اقدامات برای شناسایی نشریات جعلی و تقلبی  07جدول 
 توضیح اقدام ردیف

 +   hijackedصورت ساده اسم نشریه با  جستجوی 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.(پذیرش نمی چاپ )مجالت معتبر اغلب بدون کامنت داوری عدم داوری و مطالبه سریع هزینه واکنش نشریه 9
 های آماده خریداری و دارای چند گزینه ساده مانند آرشیو و تماس با ما اغلب دارای تمپلیت ظاهر تمپلیت 4
 دارای ضریب تأثیر اغلب دارای سابقه و آرشیوی از مقاالت گذشته   ISIمجله  بررسی آرشیو 5
 از چاپ نشدن مقاالت در مجالت دیگر  جستجوی عناوین مقاالت آرشیوی و اطمینان محتوای آرشیو 6
 شده در دانشگاهش )اغلب ایمیل غیردانشگاهی(جستجو با نام ادیتور و مطابقت ایمیل ادیتور با ایمیل معرفی کنترل ادیتور  1
 گر دی های معتبرسایتسازی و کنترل با لینک در تغییر و مشابهحرف نشانی سایت برای عدمبهکنترل حرف کنترل نشانی  8
 جای بارگذاری مقاله روی سایت استفاده از ایمیل به دادن ایمیل  3
 مشورت با اساتید دارای سابقه چاپ مقاله در مجالت معتبر و مشابه  مشورت 71

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 میهد رفت و از آن بدتر، اعتبار او و سازمانش خدشهاز بین خوا

ای هزنند. برخی از ویژگیها هم به اعتبار پژوهشگر و سازمانش لطمه میمراقب نشریات یغماگر هم باشند زیرا آن
 ور کرد.مر 74شرح جدول توان در قالب یک فهرست کنترل بهمشترک را می

 لیست تشخیص مجالت یغماگر. چک00جدول 
 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
 (Scopeه کار ژورنال )دامن ای و دارای فیلدهای متعدد و نامرتبط است؟ آیا حوزه فعالیت ژورنال چند رشته 2
 ها هیئت تحریریه و ارتباط با یکی از آن آیا هیئت تحریریه شامل متخصصین شناخته با آدرس ارتباطی الزم است؟  9
 رویه پرداخت هزینه و مبلغ آن گیرد؟ آیا ژورنال از نویسنده هزینه می 4
 الت آن و مشورت با اساتیدبررسی کیفیت مقا کیفیت مقاالت منتشرشده در نشریه چگونه است؟ 5
 (Peer Review) ترازیفرایند داوری هم شده است؟ سایت ژورنال توضیح دادهآیا فرایند داوری توسط وب 6
 impacfactor.irبررسی در سایت  شده است؟ های معتبر پوشش دادهآیا ژورنال توسط نمایه 1

http://impactfactor.ir/
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 impacfactor.irرسی در سایت بر 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
 کوتاه نبودن غیرمعمول زمان داوری و چاپ 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
 در سایتکنترل موضوعات برجسته شده  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

 
 د( مالحظات داوری مقاالت علمی

ها و رویکردهای اصلی هر نشریه علمی است. در نخستین گام ها در نشریات علمی مبتنی بر دستورالعملاغلب داوری
باشد. هرچند عنوان « جذاب»و « خالصه»، «ساده»، «شفاف»، «نشانگر محتوا»است. عنوان مقاله باید عنوان بسیار مهم 

شود اما عنوانی که بتواند در نگاه اول با خواننده ارتباط برقرار کند و دارای جذابیت طوالنی موجب رد شدن مقاله نمی
ها در برخی نشریات ندگان و سهم مشارکت آنباشد، اثر مثبتی روی ذهن داور خواهد داشت. ترتیب اسامی نویس

که با اسامی اساتید راهنما، مشاور و دانشجو « نامه یا رسالهپایان»گیرد. در هر مقاله مستخرج از موردتوجه قرار می
دار مکاتبات یا نویسنده مسئول انتخاب شود. برخی نشریات روی این عنوان عهدهشود؛ یک نویسنده باید بهارسال می

ت هایی نظر مثبر تأکید دارند که برای روند داوری، این نقش باید بر عهده استاد قرار گیرد. داوران اغلب به مقدمهام
را ارائه کند و  «بیان مسئله با پشتیبانی مبانی نظری و ادبیات پیشینه»و « متغیرها»، «مفاهیم»خوبی دهند که بهنشان می

نیز به همین نحو باید از مناسبت و منطق الزم « شناسیروش»ختم کند.  «پرسش کلی پژوهشگر»در انتها آن را با 
باید « یریگبحث و نتیجه»نیز باید گویا و به شکل مناسب باشد. در ادامه « ها و نتایجیافته»برخوردار باشد. نحوه ارائه 

ش برای ه است. کسانی که در تالگیری مستدل و کاربردی رسیدداور را متقاعد کند که نویسنده از موارد قبلی به نتیجه
اند که داوران اغلب با رد مقاله یا ارائه اصالحات کلی انتشار مقاله در نشریات معتبر هستند، این تجربه را بارها داشته

دهند. پژوهشگران و دانشجویان باید خود را آماده کنند که در مواجهه با و جزئی نسبت به مقاالت واکنش نشان می
یات ، مقاله را به دیگر نشر«پاسخ منفی»ناامید نشوند و با پیگیری و ارسال مقاالت در هر مرحله دریافت  هااین پاسخ

 ارسال کنند و در هر مرحله به دنبال اصالح و بهبود کار و تالش برای متقاعد کردن داوران باشند. 
 

                                                           

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  «retraction policy» یه یا . سیاست سلب اعتبار نشر2
 شود.شده و در نشریات آنالین از دسترسی حذف میمنبع دانش نامعتبر شناخته عنوانبه
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 هانویسی برای همایشه( مقاله

نویسی برای مجالت علمی است با این تفاوت که در اغلب همان مقاله مانند درواقعها نویسی برای همایشمقاله
توانند از امتیاز پذیرش مقاله در همایش برای شوند. دانشجویان میها تنها با چکیده مقاالت انجام میها، داوریهمایش

ه امکان ارائه مقال صورتها بهتکمیل نمره مربوط به دستاوردهای پژوهشی استفاده کنند. پذیرش مقاله در همایش
شود که مقاالت دارای امتیاز برتر و نتایج ها تالش میخواهد بود. در اغلب همایش« پوستر»یا « سخنرانی»صورت به

های صورت یکی از شکلها اغلب بهصورت سخنرانی ارائه شوند. فراخوان مقاله برای همایشتر بهمهم و جذاب
 راخوان مقاله دارند.  ف 75جدول 

 ها های فراخوان مقاله برای شرکت در همایش. انواع شکل01ل جدو
 توضیح انواع ردیف

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

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

 کنند. داوری می 76شرح جدول داوران مقاالت را در الگویی به کنند. اغلب خود را اعالم می
 های ارسالی به همایشهای داوری چکیده. شاخص06جدول 

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

 اطالعات و روش آماری 
 25تا 

 91تا  ری دقیق گیارائه خالصه یافته، بحث با استفاده از آخرین دستاوردهای معتبر و ارائه نتیجه 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 زیابی نهایی داور و جمع کل امتیازات، به این شکل خواهد بود که اگر جمعاغلب با ار   
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 »تیاز صورت چاپ در کتاب همایش پذیرفته خواهد شد. جمع کل امبه
تری های مورداشاره باید در یک صفحه پوستر مانند با ابعاد مشخص و عناوین محدودشدهدر صورت پذیرش بخش     

 الً آمده قرار گیرد. معمودستارائه شوند تا خواننده پوستر با خواندن آن در جریان فعالیت پژوهشی شما و نتایج به

                                                           
1.Abstract 
2.Long abstract 
3.Full paper 
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شوند. اما باید به این نکته اشاره متر عرض تهیه میسانتی 51متر ارتفاع و سانتی 11ها در ابعاد پوسترها برای همایش
 تواند متغیر باشد. های مختلف میشود که اندازه پوستر در همایش

دول، نمودار، شکل و ج»بهتر است که در تهیه پوستر از نوشتن مطالب زیاد خودداری و در عوض سعی شود از      
حال مطالب های بصری و درعینهای متنوع استفاده کرد. این اقدام و توجه به جاذبهمناسب همراه با رنگ« تصویر

 تر مطالب آن را درک کند. کند تا جذب پوستر شده و سریعفهم و درک سریع، به خواننده کمک میقابل
از  نشده باشد، بهتر است کهشود، اما اگر اعالمنندگان همایش اعالم میمعموالً جنس پوسترها نیز، توسط برگزارک      

آن را بر روی یک  Wordکاغذهای مناسب و باکیفیت باالی پوستر استفاده کنید. شما باید پس از تهیه پوستر در محیط 
ت و مخصوص باکیفیهای مناسب برای چاپ یا پرینت رنگی بر روی صفحات دیسک به مراکز یا دفاتر فنی با دستگاه

ع صورت پرینت طولی باشد و پس از چاپ آن از پوشش لمینت استفاده شود تا مانپوستر ببرید. بهتر است که پوستر به
د. در ادامه شواز آسیب احتمالی باشد. پوشش لمینت از جنس پالستیک شفاف است که پوستر در داخل آن پرس می

 کنید. ده میمشاه 5در شکل  Wordبرای تهیه کردن در محیط شکل و چارچوب کلی و محتوای یک پوستر را 

ازدیدکنندگان شود. چون ببه یاد داشته باشید که یک پوستر خوب از متن و اشکال و نمودارهای بیشتر تشکیل می توجه:

 بند.یاوقت 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 همایش1شکل 

 doiو( مجالت بدون داوری دارای 
ترین زمان ممکن چاپ کنند و نتایج خود را مند هستند تا مقاله خود را در سریعگاهی برخی از پژوهشگران عالقه

وجود دارند که بدون داوری، « preprintا پیش از چاپ ی»منتشر نمایند. در این رابطه برخی نشریات الکترنیک با عنوان 
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یا شناسه دیجیتال چاپ  doiو با اختصاص یک  الکترونیک صورتبههای اولیه داشتن حداقل شرطبهمقاله شما را 

کنند. در این حالت شما هم فرصت تکمیل و اصالح مقاله را خواهید داشت و هم احتمال ارجاع دیگر مقاالت به می
 کند با اصالح وها را ثبت میتوانید در فهرست نشریاتی که وابسته به آن است و اسامی آنمی آن وجود دارد و هم

ها چاپ کنید. این فرصت برای دانشجویان کارشناسی ارشد که محدودیت یا توقف کار بابت نمره بروز رسانی، در آن
تعلق  doiبدون داوری است که به مقاله یک یک نشریه   preprints.orgنشریه الکترونیک تواند مفید باشد. دارند، می

 گیرد. می
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 2پیوست
از  پایانکتاب   نامه  و  رسالهنویسی  

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 بها رساله خود را به یک کتاب تبدیل کنند. ساختار کتاب با ساختار پایانی

 ها در یککتابتوان در قالب یک کتاب منتشر کرد. نامه یا رساله را میکنند که همان محتوا یا چارچوب پایانمی
هستند و بدیهی است که اغلب کتب دانشگاهی از نوع آموزشی باشند. « غیرآموزشی»و یا « آموزشی»بندی کلی یا دسته
 شوند. هر انتشاراتی الگوی خاصی برای نشر کتاب دارد.  آموزشی میهای آموزشی شامل منابع درسی و کمککتاب
 پیش از متن، متن )فصل و بخش( و پس از»برای نگارش یک کتاب آموزشی، باید به سه بخش اصلی آن یعنی      
راهنمای »ساختار یک کتاب آموزشی بر اساس  7ها توجه داشت. در جدول عالوه جزئیات هر یک از این بخشبه« متن

 شده است. معرفی« نگارش کتاب در دانشگاه پیام نور
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 968 مرجع پژوهش

 . ساختار کتاب آموزشی در دانشگاه پیام نور0جدول 
 توضیح واحدهای فرعی واحد اصلی ردیف

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

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

 بعد از صفحه حقوقی )صفحه فرد( 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

 . کندتوضیحاتی که لزوماً جزو متن اثر نیست اما به درک بهتر کمک می الف( پیوست پس از متن 9

 اثرهای جامع مبتنی بر مطالب فصل و همسو با هدف کلی پرسش ب( خودآزمایی نهایی

 های قبلی پاسخ پرسش هاج( پاسخ خودآزمایی

 کاررفته در متن اصطالحات انگلیسی به نامهد( واژه

 آوری بازخوردها از کتاب برای 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

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

تا هدف از  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 

یا بخش اول خواهد بود. شروع هر فصل باید با معرفی هدف کلی و اهداف یادگیری آن باشد. متن با شروع فصل یک 
ؤثری بندی مؤثر متن، نقش مبندی و بخشای از فصل و خودآزمایی ارائه شود. فصلدر انتهای هر فصل نیز باید خالصه

و شامل جزئیات غیرضروری برای  از واحدهای پس از متن در ارتباط خواننده با کتاب و محتوای آن دارد. پیوست
نامه اسخشود. 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 کتابمنابع از بخش یا فهرست

دف از شوند. هها و امثال آن است که به ترتیب الفبایی تنظیم میها، مفهومصورتی از نام نمایهشود. هم استفاده می
 طلب موردنظر در متن دسترسی یابد. تنظیم نمایه این است که مخاطب با کلیدواژه بتواند به م

 



 

 

 

 
 
 
 

 3پیوست
  نویسیمنبع  و  استناددهی رایج   هایروش 

 
متن روننویسی تأکید دارد و برای ارجاع دبرای نمونه دانشگاه پیام نور بر اساس این دو روش و متناسب با رشته بر منبع

 ارائه داده است. 7مالحظاتی به شرح جدول 

 ارجاع داخل متن به منابع های . روش0جدول 
 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 ( بیان می2111) 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

 (7931نویسنده )علوی و همکاران ( و بیش از دو 7983نویسنده )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.) 
، نشانی ادر متن باید فقط به نویسنده یا عنوان و سال انتشار اشاره شود و در فهرست منابع در انتهای معرفی محتو نشانی اینترنتی 9

 سایت، وبالگ( در متن پرهیز شود.اینترنتی )وب اینترنتی ارائه خواهد شد. از نوشتن آدرس
 از ذکر ماه میالدی برای مرجع در کنار سال انتشار خودداری شود. ماه میالدی 4
صورت انگلیسی درج همان امانت، به و دارای اسامی انگلیسی، باید با رعایت از یک منبع ترجمه شدهنقلمطالب  نقل از منبع ترجمه 5

 شود.
 متنی، حتی اگر چندین بار هم به نوشتهشده در این بخش باید توجه داشت که در استناد دروندر تکمیل توضیحات ارائه      

لماتی مانند کصورت کامل تمامی اطالعات کتابشناختی منبع موردنظر را ارائه کرد و از نوشتن یک نویسنده استناد شود؛ باید به
 پرهیز کرد.« همان و همان منبع»
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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 اولفارسی و سپس غیرفارسی به

 شوند.نوشته می 2هایی به شرح جدول صورت نمونهبه

 هایی از منبع نویسی در فهرست منابع پایانی نمونه .2جدول 
 نمونه انواع ردیف

کتاب با یک  7
 نویسنده

 ص 945ها، مفاهیم و کاربردها )چاپ یازدهم(. تهران: نشر ارسبان. شناسی اجتماعی: نظریه(. روان7982کریمی، ی. ) -
(. قم: انتشارات پژوهشگاه علوم و معارف 7983(. ترجمه: محمدهادی شهاب )2171تا(. عقل و دل )رایت، و. )بیوین -

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

کتاب با دو  2
 هنویسند

( تهران: انتشارات 7911(. 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(. روش7916سرمد، ز.، بازرگان، ع.. حجازی، الف. )-
-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
 7شدهویراستاری

(. 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 7912لیمانی، ب. )اسدالهی، ق.، یعقوبی، م.، و س- مقاله: مجله 5
-26، ص 2، شماره 2شناختی، دوره های روان. پژوهش7966-61شهر اصفهان در سال تحصیلی شهر اصفهان در سال تحصیلی 

92. 
 .رودهای حوزه آبخیز سد زایندهت معلق در آبراهه(. بررسی دبی مؤثر جهت انتقال رسوبا7987جهرمی، 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 سسه پژوهش و برنامهایران مو

های کلیدی سومین (. مقاله743-752های )ص های زراعی. صفحه(. عوامل بیولوژیکی حاصلخیزی خاک7919شکوری، 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. 

                                                           

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

http://dx.doi.org/10.1080/1359432x.2013.877892
http://dx.doi.org/10.1080/1359432x.2013.877892
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س
 Australian Psychological Society. (2008). Substance abuse: Position statement. Retrieved- استناد به اینترنت 8

from http://www.psychology.org.au/publications/statements/substance/ 
گزارش نامه و پایان 3

 پژوهشی
 ای ادراک خود در زمینه تحولی و سالمت روانی، پایایان نامه کارشناسی ارشد(. 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. 

گزارش طرح  71
 پژوهشی

 .(. بررسی مشکالت و نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند7937کامبوزیا، ق.، رسولی، م ) -
 .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/ 

 کمنبع نویسی از ی 77
 نویسنده در یکسال

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

(. جوانان، روابط خانوادگی و نسلی. تهران: انتشارات سازمان ملی 7939معاونت 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.مخفف شناخته اگر مجله نام مجله بانام مخفف 74

بندی پاراگراف 75
 منابع

paragraph>Indent and sp>special>Hanging 0.8 mm 

 مرور کرد.   9لتوان در جدوهای خاص را میدادنبرخی توضیحات تکمیلی و مالحظات خاص در انواع استناددهی یا ارجاع     
 نامه و رسالهها در پایانتوضیحات تکمیلی در استناددهی .7جدول  

 نمونه موارد ردیف
 (.24متنی: )قرآن، بقره، آیه نمونه درون قرآن 7

 فهرست منابع: قرآن کریم. 
 (. 729، ص 7936زاده، زندیان و قربانی، متنی: )حسننمونه درون مقاله 2

-بنیان. مجله دانشهای اطالعات در مؤسسات دانش(. جریان7936، محمد؛ زندیان، فاطمه و قربانی، عمران )زادهفهرست منابع: حسن
 .797-727، صص 2شماره  78شناسی، سال 

 (. 721، ص 7935متنی: )قاسمی، فراهانی و حسینی، نمونه درون کتاب 9
 شناسی. تهران: دانشگاه پیام نور(. ارتباط7935)فهرست 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 رسانه7986فهرست منابع: قاسمی، حمید )

 تحقیقات. 
 (. 7931)قاسمی،  متنی با نویسنده مشخص:نمونه درون اینترنت 5

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

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

 چاپی. 

http://www.psychology.org.au/publications/statements/substance/
http://www.nursing.health.wa.gov.au/projects/
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 اثر بدون 1
 نویسنده

 (. 7936نا، متنی: )بینمونه درون
 ها. تهران: نشر کتابدار. (. مدیریت دانش در سازمان7936) ------------فهرست منابع: 

 (. 7956متنی: )دهخدا، نمونه درون لغتنامه 8
(. تهران: 511، ص 4، جلد 2ش (. لغتنامه دهخدا. با ویرایش محمد معین، واژه معنا )ویرای7956اکبر )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 رسانه7931فهرست منابع: محسنیان راد، مهدی )
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 )

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 4پیوست
 پژوهش   از حاصل  اختراع ثبت راهنمای

ها و مراکز آموزش عالی باید از مسائل مختلف مربوط به ثبت اختراع، التحصیالن دانشگاهامروزه 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»اند نتیجه پژوهشی باشد که در آن برای اولین بار تومی 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

یا برخورداری « پتنت»خواهد شد.  تبدیل« 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« برداریاستعمال، انتقال، فروش، عرضه برای فروش و اعطای مجوز بهره»متیازات توان از ااین حق می
 داشته باشد.  7شرح جدول هایی بهباید ویژگی« پتنت»برای ثبت و برخورداری از حق اختراع یا « اختراع»در کل یک 

 های الزم یک اختراع برای ثبت در ایران. ویژگی0جدول 
 توضیح هاویژگی ردیف

 طور کتبی، شفاهی یا استفاده عملی(نبودن آن در فن یا صنعت قبلی )گزارش نشدن در هیچ جای جهان به جدید 7
 شده نبودن برای دارندگان افراد ماهر و فنی آن حوزه بدیهی و شناخته گام ابتکاری 2
 ستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدماتدای 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.  2ی به شرح جدول اظهارنامه خود را در مراحل 

 
                                                           
1.  Invention 
2.  Patent 

http://ipm.ssaa.ir/
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 . مراحل ثبت اختراع 2جدول 
 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  91ارک متقاضی وجود مهلت در صورت ناقص بودن مد 4
 صالح و مبلغ الزم برای صدور نامه اختراع درصورت تأیید اختراع توسط مرجع ذیامکان رؤیت اعالمیه اعطای گواهی 5
 صدور آگهی   روزه برای پرداخت هزینه و ارسال تصویر سند پرداخت در سامانه و پیگیری اقدامات 91مهلت  6

ها صورت کتبی در قالب کتاب، مقاله و در نمایشگاهکه 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

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

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

 دهد.یکند و یک نسخه را به مخترع ماداره ثبت اختراع یک نسخه را همراه با تصویر گواهینامه ثبت اختراع بایگانی می
 ه ثبت اختراع . محتوای اظهارنام7جدول 

 محتوا ردیف
 مشخصات )نام، شماره ملی، نشانی و...( و درصورت متقاضی شخص حقوقی نام، نوع فعالیت، محل، شماره ثبت و ... 7
 مشخصات نماینده قانونی متقاضی درصورت وجود 2
 (کلمه و نداشتن کلماتی مثل بهتر 71تا  9کننده اختراع ادعایی، بین عنوان اختراع )مشخص 9
 نامه اختراع در خارج، درصورت درخواست حق تقدمتاریخ، 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
 ختراعاتالمللی ابندی بینتعیین طبقه اختراع بر اساس طبقه 1

ق شده منحصراً به او تعلمخترع شخصی است که اختراع حاصل تالش فکری و ذهنی اوست و حقوق اختراع ثبت     
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 و بر طبق قرارداد فیدهند دستور و سفارش کارفرما انجام می
یا بنگاه و شرکتی است که وی را استخدام کرده است ولیکن نام مخترع )حقوق معنوی( وی محفوظ است و نام وی 

جو با فرم اصالت و تعهد دانش نامه و رساله بنا برباید در اختراع ذکر شود. در این راستا هرگونه اختراع مربوط به پایان
 است.   7شده در شکل در ایران به شرح نمودار ارائه« ثبت اختراع»نام دانشگاه مربوطه خواهد بود. مراحل انجام کار 

http://ipm.ssaa.ir/


  

 

 

4پیوست  975  

س

 
 
 
 
 
 
 

 . نمودار مراحل ثبت اختراع در ایران0شکل 
قی یا حقوقی( اسکن تهیه کرد و متون قبل از ورود به سایت و ثبت اطالعات الزم باید از مدارک شناسایی )حقی     

 را برای ضمیمه آماده نمود.« هانقشه»و « خالصه توصیف اختراع»، «ادعاهای اختراع»، «توصیف اختراع»اختراع ازجمله 

های صنعتی و عالئم تجاری نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحآئین 71بر اساس ماده : الف( توصیف اختراع

 توجه داشت.  4تنظیم توصیف اختراع باید به مالحظاتی به شرح جدول برای  7986مصوب 
 . مالحظات توصیف اختراع0جدول 

 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 پرهیز از کلماتی چون و همچنین عنوان التین 
لوژی، مواد ها، فیزیک، بیوتکنومکانیک، الکترونیک، شیمی، متالوژی، برق، سالح»اشاره زمینه فنی اختراع مانند  7زمینه فنی اختراع 2

 زیستی، شیمی آلی، فناوری اطالعات کشاورزی و امثال آن
 حل آن در قالب نوآوری و ادعای اختراع همراه با اهداف آنشده، ارائه راهفنی دیده اشاره به مشکل 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

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

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

                                                           
1.  Bakground of Art or Filed of  The Invention 
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د که نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات در خصوص ادعای اختراع تأکید دارآیین 72و  77ماده : ب( ادعای اختراع

های فنی را مشخص کند. هر ادعای اختراع باید عناصر اختراع مورد درخواست برای حمایت در چارچوب مشخصه
 5تواند مشتمل بر یک یا چند ادعا باشد. این ادعاها باید صریح، خالصه و دارای شرایطی به شرح جدول اختراع می

 باشند. 
 . مالحظات ادعای اختراع 1جدول 

 مالحظات ردیف
 ها در صورت تعددگذاری ترتیبی آنها 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»اجتناب و پرهیز از عباراتی مانند ها یا توصیف، جز در موارد غیرقابلجاع به نقشهپرهیز از ار 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

ادعا یا ادعاها ممکن است ناظر بر فرآورده، فرآیند، فرآیند دستیابی به یک فرآورده و یا ترکیبی از فرآیند و فرآورده      
 باشد، مشروط بر اینکه راجع به یک مفهوم اختراعی باشد.

 
نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات در خصوص خالصه توصیف آیین 74و  79ماده : ج( خالصه توصیف اختراع

صورت تعیین مستقیم زمینه فنی حوزه اختراع تأکید دارد تا در جستجوی سوابق اختراع بر خالصه توصیف اختراع به
 موردتوجه قرار گیرد.  6اختراع ادعایی مورداستفاده قرار گیرد. در خالصه توصیف اختراع باید نکاتی به شرح جدول 

 . مالحظات نگارش خالصه توصیف اختراع 6جدول 
 حظاتمال 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 قسمتارائه نشانه در صورت نیاز ارجاع به نقشه برای توضیح اختراع، 4

تواند مبنای تفسیر برای تعیین حدود ادعا رود و نمیخالصه توصیف فقط برای بیان اطالعات اختراع به کار می     
 باشد.

 
تراع تأکید دارد که های اخنامه اجرایی قانون ثبت اختراعات در خصوص نقشهآیین 75ماده : های اختراعد( نقشه

ها باید به مالحظاتی به ها، نمودارها و جداول، بخشی از ضمیمه اظهارنامه اختراع باشند؛ در ترسیم آنچنانچه نقشه
 توجه داشت.  1شرح جدول 
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 های اختراع . مالحظات نقشه7جدول 

 مالحظات ردیف
 کشیدست مشکی و غیر رنگی و ترجیحاً با ابزارهای فنی نقشه، با خطوط پررنگ و یکA4در یک روی صفحه کاغذ بادوام و در قطع  7

 متر باشد. سانتی 7و از پایین  5/2، از راست 5/7، از چپ 5/2رسم شود. حداکثر حاشیه اوراق به ترتیب از باال 
 ها به نحوی باشد که امکان تکثیر یا تصویربرداری آن میسر شود. وضوح و شفافیت نقشه 2
 ام عناصر نقشه یا نمودار دارای مقیاس )مگر در ضرورت برجسته کردن برای فهم اختراع(یکسان بودن تم 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
 دهنده شماره آن صفحه از کل صفحات باشد. گذاری شده و ترجیحاً نشانترتیب شمارهباید به صفحات 1
 ها وجود داشته باشد )مگر در مورد جداول و نمودارها(. هیچ توضیحی نباید روی نقشه 8
ها، شامل حذف بخشی از آن ها، نمودارها و جداول در بیش از یک صفحه باشد، کل صفحات باید بدونکه هریک از نقشهدرصورتی 3

 ها را با یکدیگر روشن سازد.که ارتباط و تمامیت قسمتنحویهایی مستقل از شماره صفحات باشد بهنشانه

 انتخاب گزینه ثبت»، «ورود به سایت»پس از آماده شدن مدارک الزم، نحوه ثبت درخواست شامل مراحلی به شرح     
ینی بازب»، «افزودن ضمایم»، «ثبت اطالعات»، «تکمیل متن درخواست»، «خواستانتخاب موضوع در»، «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 ایرانه( تائیدیه علمی اختراعات از سازمان پژوهش

های پژوهشی و فناوری اعضای محاسبه از فعالیتموضوع امتیازهای قابل -7-9جدول شماره  9ماده  8 با توجه به بند
های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی علمی مؤسسهنامه ارتقاء اعضای هیئتعلمی آموزشی مربوط به آیینهیئت

و مورد تأیید از عوامل مؤثر در ارتقای  شده، اختراعات ثبت21/14/7935/ش مورخ 1459/35و غیردولتی به شماره 
های علمی و صنعتی ترین مرجع برای دریافت تأییدیه علمی اختراع، سازمان پژوهشعلمی است. مهماعضای 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 )در سامانه ملی ارزیابی اختراعات و نوآوری

 سامانه انجام شود.  
 

 های برگزیده توسط بنیاد ملی نخبگانو( پشتیبانی از اختراع
نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی )موضوع مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه آیین 4-9رای بند در اج
شور های برگزیده کمنظور تحقق بندهای مرتبط از سند راهبردی کشور در امور نخبگان، اختراع( و به74/6/7985مورخ 

توسط بنیاد ملی نخبگان  شناسایی و پشتیبانی « 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

http://www.irost.org/
http://patent.irost.org/
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ت. ه ثروت اسهای فکری بها 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 )بنیاد ملی نخبگان با برگزاری جشنواره

 کند.از آنان حمایت می« های برگزیدهاختراع از پشتیبانی و شناسایی نامهآیین»و مطابق با 

 



 

 

 
 
 
 
 

 5پیوست
 علمی هایجشنواره   انواع

واره جشن»های معتبر در ایران، های معتبر علمی شرکت کند. یکی از این جشنوارهر انواع جشنوارهتواند ددانشجو می
و « کویونسکو و آیسس»المللی بین با همکاری دو سازمان« وزارت عتف»است. این جشنواره توسط « المللی فارابیبین

 -د و از حداکثر حمایت مراکز پژوهشیشوصورت ساالنه برگزار میبرخی مراکز مهم علمی و پژوهشی داخلی به
و « سال 95جوان یا زیر »آموزشی فعال در گستره علوم انسانی برخوردار است. جشنواره بنا به تعریف در دو سطح 

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

و اشتغال، مدنظر است و در حوزه خارج از کشور، تولید آثار پژوهشی افراد بدون تابعیت ایرانی موردتوجه قرار 
 های مختلفو آثار پژوهشی در قالب« و اسالمیعلوم انسانی »های حوزه گیرد. موضوع جشنواره، تقدیر از پژوهشمی

نام کند ابتدا در سایت ثبت« www.farabiaward.ir»تواند با مراجعه به سامانه جشنواره به نشانی است. پژوهشگر می
اقدام کند. این جشنواره  7شده برای هرسال نسبت به ارسال انواع آثار خود به شرح جدول و در دوره زمانی مشخص

 پذیرد. ولیدات سه سال ماقبل سال برگزاری جشنواره را میاغلب ت
 المللی فارابیپذیرش در جشنواره بین. انواع آثار قابل0جدول 

 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
 PDFدکتری: در قالب فایل رساله  9
 PDFنامه کارشناسی ارشد: در قالب فایل پایان 4
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است که افراد و تولیدات برتر ذیل هر یک از  2بخش داخلی جشنواره دارای پانزده گروه علمی به شرح جدول      
 گانه معرفی خواهند شد. های پانزدهاین گروه

 المللی فارابیینهای علمی بخش داخلی جشنواره ب. گروه2جدول 
 گروه ردیف گروه ردیف

 علوم قرآنی، تفسیر و حدیث 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 لوم ارتباطاتعلوم اجتماعی و ع 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

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

کتاب  دهنویسنی معرف علمی  ر  راستا وی ن و  ا ر همکا  و 

 
دار متولد شد. شغل پدر، خانواده را از تهران راهی ایالم و از پدری نظامی و مادری خانه 7951حمید قاسمی در سال 
شاه کرده صیلی فعالیتاو بود.  سپس کرمان سانه»حوزه خود را روی های تح شته  کردمتمرکز  «ورزش و ر و از دو ر

 «مدیریت رسانه در مقطع کارشناسی ارشد»و « ورزشی با گرایش مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد و دکتریعلوم »
شدفارغ صیل  سم. التح سوابقی که در انواع ژورنالی شت با ورود به دوره با  های مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی دا

شی با گرایش مدیریت،  سم پژو»رویکرد روی دکترای علوم ورز شیژورنالی شد «ه سمی در چندین  .متمرکز  حمید قا
شد.دوره به ستان تهران انتخاب  سطح ا شگاهی و  سطح مرکز دان شگر برتر در  هایی با عناوین او مدل عنوان پژوه

برای را بنام خود ثبت کرده اسننت. قاسننمی « سننواد ارتباطی»و « های ارتباطیمهارت»، «سننطح مطلوب در ارتباط»
سی شنا ستین بار دوره کار سانه نخ شد مدیریت ر شگاه پیام نور راهار شی را دان ستین گاندازی کرد. های ورز ام در نخ

با عنوان  برای دانشنننجویان « نامهراهنمای پایان»حاصنننل مطالعات خود درباره روش پژوهش را در قالب کتابی 
یریت رشننته مد تحصننیالت تکمیلی منتشننر سنناخت. در ادامه و با توجه به نیازهای دانشننجویان تحصننیالت تکمیلی

شی با همکاری  ضای علمی مرتبط تن چندورز شی»کتابی با عنوان  ،از اع ر را منتشن« روش تحقیق در مدیریت ورز
تر در حوزه تحلیل محتوا و مطالعات اسنننتراتژیک های کاربردی و عمیقکردند. در ادامه و با توجه به نیاز به آموزش

 ر نمود. منتش هاتخصصی را در این زمینه هاینگاشتتک
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صاب       سمی پس از انت شگاه پیام نور بهحمید قا صیالت تکمیلی دان دنبال ، به7931سال در عنوان رئیس مرکز تح
های تحقق آرزوی دیرینه خود، نسننبت به تهیه یک مجموعه جامع از روش پژوهش با حضننور اسنناتیدی از رشننته

های های مختلف درباره فرایندیا رشته رشتهیکضر در نظرهای اساتید حااختالف تجربه چالشمختلف گام برداشت. 
سط های پژوهش مختلف بهکاربردی در روش شی تو شد تا ایده یک نظام جامع پژوه سات دفاع باعث  ویژه در جل

شکل بگیرد. طرح اولیه آن  ساتید مختلف در ذهن او  یار در اخت ایسپارانهبا رویکرد جمع« مرجع پژوهش»با عنوان ا
ای متنوع، هشدن توسط اساتید مختلف با رشته با اضافه، اصالح یا تکمیل گرفت. در هر محلهنظر قرار حباساتید صا

شد. این امر  ضور مؤلفان جدید ارائه  ست جدیدی از کتاب با ح ر د سال سهظرف مدت  پیش رفت که تا جائیویرا
های روش ترین کتابو کاربردی ترینعنوان یکی از جامعمؤلف به 41و حضننور هفدهم ویراسننت  با 7411سننال 

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 بازهاصالحی و تکمیلی 

امه او برن .خواهد شندترین منبع روش پژوهش دنبال عنوان جامعیرش حداکثری بهتا رسنیدن به باالترین اجماع و پذ
نظر درباره محورهای اسنناسننی، با برگزاری جلسننات مناظره علمی و آرای این اسننت که در صننورت وجود اختالف

منوچهر  و با همکاری دکتر 73همزمان با ویراسنننت او  .شنننودبندی و وارد مرجع پژوهش داوران، نتایج نهایی جمع
شار  سبت به انت سی کتابجعفری گوهر ن سخه انگلی ست تا زمینه  مرجع پژوهش ن ضور اقدام نموده ا شاح رکت و م

   فراهم کند. کتاب در این را المللی حوزه پژوهش اساتید بین
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 دانشگاه رشته نوادگیخانام و نام ردیف
 پژوهشگر آزاد  بدنی و علوم ورزشی/ مدیریت ورزشیتربیت دکتر فرشته ادیب 7
 صداوسیما ادبیات آلمانی/ادبیات فارسی/ عرفان اسالمی/ رسانه دکتر محمد اخگری 2
 ان مرکزیآزاد اسالمی واحد تهر بدنی و علوم ورزشی / فیزیولوژی ورزشیتربیت آذربایجانی محمدعلیدکتر  9
 پیام نور ریاضی دکتر خدیجه احمدی آملی 4
 پیام نور مهندسی صنایع دکتر غالمرضا اسماعیلیان 5
 پیام نور حقوق کجبافدکتر حسین آل 6
 پیام نور مدیریت استراتژیک دکتر محمدتقی امینی 1
 دن اسالمی پیامبر اعظممرکز پژوهشی تم بدنی و علوم ورزشی/ مدیریت ورزشیتربیت دکتر لیال ایزدپرست 8
 پیام نور مدیریت بازرگانی دکتر محمدمهدی پرهیزگار 3
 پیام نور حقوق خصوصی زادهدکتر ابراهیم تقی 71
 پیام نور آموزش و ادبیات انگلیسی دکتر منوچهر جعفری گهر 77
 شهید بهشتی رسانیکتابداری و اطالع العابدینیدکتر محسن حاجی زین 72
 پیام نور مدیریت بازرگانی زاحسن حسینیدکتر میر 79
 پیام نور تاریخ دکتر هوشنگ خسروبیگی 74
 پیام نور ریاضی کاربردی دکتر مسعود خلیلی 75
 پیام نور زبان و ادبیات فارسی دکتر فرهاد درودگریان 76
 پیام نور ریاضی کاربردی دکتر داود درویشی سلوکالیی 71
 بدنی و علوم ورزشی پژوهشگاه تربیت دنی/ مدیریت ورزشیبتربیت دکتر نازنین راسخ  78
 وسیماصدا مطالعات سینما و تلویزیون زاده طهماسبیدکتر علی رجب 73
 پیام نور شناسیزبان دکتر بهمن زندی 21
 پیام نور  شناسی زبان دکتر مهدی سبزواری 27
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