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پیشگفتار
نظر به پراکندگی رویکردهای اساتید رشتههای مختلف و حتی در یکرشته نسبت به روششناسی پژوهش و با توجه به
تأکید نظام دانشگاهی پیشرو بر انجام تحقیقات بینرشتهای ،مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور بر آن شد تا یک
«مرجع پژوهش» را تدوین نماید .در گام نخست از عنوان «نظام جامع پژوهش» استفاده شد که با پیشنهادهای مختلف
برای نام مناسب این مجموعه ،در نهایت با پیشنهاد دکتر محمدعلی سرلک «عنوان مرجع پژوهش» نهایی شد.
هدف این مجموعه بهرهمندی از نظرات اساتید و افراد صاحبنظر در زمینه روششناسی پژوهش در دانشگاه پیام نور و
ساماندهی تمام نظرات و تجربیات در یک مجموعه واحد است .این رویکرد باعث خواهد شد تا ضمن همافزایی و
هماهنگی بیشتر در میان اساتید و دانشجویان و پژوهشگران ،فرصت اصالح و تکمیل آن در هر مرحله فراهم شود.
جرقه این ایده با مشاهده برخی چالشها و اختالف نظرات میان اساتید و پژوهشگران در جلسات دفاع یا همایشها و
دیگر محافل در زمینه روششناسی و اجرای پژوهشها بود .اگرچه ذات اینگونه مباحث ارزشمند و منجر به توسعه علم
و دانش است ،اما متأسفانه فقدان ثبت و ضبط و انتشار بهموقع و در قالب یک مجموعه واحد امکان بهرهمندی سایر
رشتهها ،حوزهها و افراد علمی را سلب مینمود .از سوی دیگر برخی مباحث به نتیجه واحدی ختم نمیشد و به نظر
میرسید که نیاز به داوران علمی برای جمعبندی نهایی وجود دارد .بنابراین اساتید مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام
نور بر آن شدند تا زمینه ایجاد یک «مرجع پژوهش» را فراهم نمایند .امید میرود تا با ایجاد همسویی زمینه همافزایی
پژوهشی در مرکز تحصیالت تکمیلی افزایش یابد .بدیهی است این مجموعه در هر دوره با افزایش تجارب پژوهشی
اساتید این مرکز و سایر اساتید دانشگاه پیام نور به سمت تکامل خواهد رفت .در مواردی که اختالفنظر در مبانی
روش شناسی پدید آید ،با برگزاری جلسات نشست علمی و در صورت لزوم داوران علمی ،جمعبندی نهایی برای
انتخاب نظرات برتر صورت خواهد پذیرفت .این اثر در صورت نیاز و دریافت هرگونه نظر اصالحی و پیشنهادی
اثربخش ،در دورههای زمانی  6ماهه و ترجیحاً پیش از شروع هر نیمسال تحصیلی بهروزرسانی خواهد شد.
در گام نخست این منبع بهعنوان مرجع اصلی اساتید و دانشجویان مرکز تحصیالت تکمیلی برای دروس روش تحقیق،
سمینار و راهنمای عملی دانشجویان برای رساله دکتری مورداستفاده قرار خواهد گرفت .امید میرود در گامهای بعدی
این منبع بهعنوان یک مرجع کامل مورد استناد پژوهشگران سراسر کشور باشد.
مجموعه حاضر در چهار بخش شامل «مبانی پژوهش»« ،مبانی جمعآوری و تحلیل دادهها»« ،انواع روش پژوهش ازنظر
مسیر اجرا» و «مالحظات حقوقی و اخالقی پژوهش» ساماندهی شده است .بخش اول با عنوان «مبانی پژوهش» در سه
فصل به توضیحات مفصل درباره ارکان و فرایند عمومی در اجرای پژوهش میپردازد .دانشجویان در این سه فصل با
مراحل کامل اجرای یک پژوهش در سه گام اصلی «طراحی ،اجرا و انتشار نتایج» آشنا خواهند شد .بر این اساس در
فصل اول به طراحی پژوهش و نگارش پروپوزال پرداخته میشود .فصل دوم اجرای پژوهش را موردبحث و تشریح
قرار میدهد .در فصل سوم چگونگی ساماندهی و انتشار پژوهش توضیح داده میشود .بخش دوم کتاب به مبانی جمع-
آوری و تحلیل دادهها میپردازد .در فصل چهارم به معرفی انواع دستهبندی روش پژوهش و هدایت پژوهشگر برای
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چگونگی جمعآوری دادهها میپردازد .فصل پنجم به خواننده کمک میکند تا جمعآوری دادهها و اطالعات در پژوهش
را بهطور دقیق بشناسد .فصل ششم به معرفی چگونگی تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش اختصاص دارد.
بخش سوم کتاب به معرفی انواع روشهای پژوهش ازنظر مسیر اجرا میپردازد .با توجه به ویژگیهای خاص هر
یک از این نوع روشهای پژوهش ،تالش شده است تا بر اساس مالحظات مفهومی ،جمعآوری داده ،نمونهگیری و
تحلیل داده مورد بحث و بررسی قرار گیرند .بر این اساس در فصل هفتم به معرفی روش آزمایشی پرداخته میشود.
فصل هشتم روش پیمایشی را به طور مشروح مورد بررسی قرار میدهد .فصل نهم درباره روش کیفی گراندد تئوری
است .فصل دهم روش پژوهش تحلیل محتوا را معرفی میکند .فصل یازدهم درباره روش مصاحبه شفاهی توضیح
خواهد داد.
بخش چهارم کتاب مالحظات حقوقی و اخالقی را در پژوهش معرفی میکند .در فصل دوازهم مالحظات حقوقی
پژوهش مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و فصل سیزدهم کتاب درباره مالحظات اخالقی پژوهش خواهد بود.
از آنجائی که هدف کتاب دستیابی به مرجعی جامع در امر پژوهش و راهنمایی کاربردی برای دانشجویان دوره دکتری
است ،از همه عالقهمندان دعوت میشود تا با ارائه نظرات اصالحی و تکمیلی به مؤلفین این مجموعه اضافه شوند.
مؤلفین کتاب بر اساس حروف الفبا
.1حسین آل کجباف .2 ،جهانگیر بیابانی .3 ،ابراهیم تقیزاده .4 ،منوچهر جعفری گهر .5 ،میرزاحسن حسینی .6 ،فرهاد
خداداد کاشی .7 ،هوشنگ خسرو بیگی .8 ،محمدجواد زاهدی .9 ،بهمن زندی .11 ،محمدعلی سرلک .11 ،محمد
سرمدی .12 ،رامین صادقیان .13 ،مجید صفارینیا .14 ،مصطفی طالشی .15 ،سید علی علمالهدی .16 ،احمد علیپور،
 .17ابوالفضل فراهانی .18 ،مهران فرج الهی .19 ،حمید قاسمی .21 ،مرتضی محسنی .21 ،سید مهدی موسی کاظمی،
 .22یگانه موسوی جهرمی .23 ،علیرضا ناصحی .24 ،آرزو نجفیان
ویراستار علمی :حمید قاسمی
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فهرست مطالب

بخش اول :مبانی پژوهش
فصل اول :طراحی پژوهش و نگارش پروپوزال
فصل دوم :اجرای پژوهش
فصل سوم :ساماندهی و انتشار پژوهش

بخش دوم :مبانی جمعآوری و تحلیل دادهها
فصل چهارم :انواع دستهبندی از روش پژوهش
فصل پنجم :جمعآوری دادهها و اطالعات در پژوهش
فصل ششم :تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش

بخش سوم :انواع روش پژوهش ازنظر مسیر اجرا
فصل هفتم :روش پژوهش آزمایشی
فصل هشتم :روش پژوهش پیمایشی
فصل نهم :روش پژوهش گراندد تئوری
فصل دهم :روش پژوهش تحلیل محتوا
فصل یازدهم :روش پژوهش تاریخ شفاهی
فصل دوازدهم :روش پژوهش مطالعات استراتژیک

بخش چهارم :انواع مالحظات حقوقی و اخالقی پژوهش
فصل سیزدهم :مالحظات حقوقی پژوهش
فصل چهاردهم :مالحظات اخالقی پژوهش
منابع
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بخش اول
مبانی پژوهش
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فصل اول
طراحی پژوهش و نگارش پروپوزال
هدف کلی :آشنایی با نحوه طراحی پژوهش و نگارش پروپوزال
اهداف یادگیری
 آشنایی با نحوه انتخاب مسئله برای پژوهش
 آشنایی با فرایند تبدیل مسئله بهعنوانی برای پژوهش
 آشنایی با نحوه نگارش پروپوزال
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مقدمه
پیش از شروع پژوهش یا گام مقدماتی برای اجرای هر پژوهشی انتخاب مسئله ،تبدیل آن بهعنوان و نگارش پروپوزال یا
پیشنهاد چگونگی انجام آن پژوهش است .در فصل اول این مراحل با جزئیات تشریح میشود تا دانشجویان و
پژوهشگران به کمک آن بتوانند این گامهای مؤثر را برای شروع پژوهش بهطور مؤثرتری بردارند.
.7-7

فرآیند پژوهش با تأکید بر مراحل طراحی پژوهش

فرآیند پژوهش اغلب دارای سهگام اصلی است که در هر گام مراحلی به شرح جدول  1-1وجود دارد .در این فصل
مراحل گام نخست یا طراحی پژوهش موردبحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
جدول  .7 -7فرآیند پژوهش با تأکید بر طراحی پژوهش
فرآیند کلی پژوهش
طراحی پژوهش

ردیف

مراحل

توضیح

1

انتخاب حوزه مطالعاتی

حوزهای که قرار است در آن متخصص شویم

2

انتخاب مهمترین چالش یا مسئله

تهیه فهرستی از مسائل و مشکالت در حوزه مطالعاتی

3

تبدیل چالش یا مسئله بهعنوان

انتخاب یک مسئله مهم و نوشتن عنوان پژوهشی برای آن

4

تهیه پیشنهاد تحقیق یا پروپوزال

تدوین یک پروپوزال یا گامهای الزم برای اجرای پژوهش

1

تدوین کلیات تحقیق

ساماندهی بیان مسئله ،اهمیت ،ضرورت ،اهداف ،سؤاالت یا
فرضیهها ،مبانی نظری ،ادبیات پیشینه و روششناسی

اجرای پژوهش
اندازهگیری متغیرها و گردآوری

تهیه ابزار ،اندازهگیری و گردآوری دادهها از نمونه مشخصشده

2

دادهها در رابطه با فرضیه یا سؤال

در رابطه با فرضیهها یا سؤاالت تحقیق

3

تجزیهوتحلیل دادهها

تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوریشده

4

بحث و نتیجهگیری

بحث و نتیجهگیری از تجزیهوتحلیل دادهها و ارائه پیشنهاد

ساماندهی و انتشار

1

ساماندهی و تدوین گزارش تحقیق

ساماندهی نهایی مطالب پژوهش در طول فصلهای رساله

پژوهش

2

انعکاس نتایج تحقیق

سخنرانی ،تولید مقاله ،پوستر و کتاب

3

اجرای نتایج تحقیق

پیگیری اجرایی شدن نتایج تحقیق توسط بخش مربوطه

.2-7

انتخاب عنوان پژوهش

انتخاب حوزه مطالعاتی و تمرکز روی آن ،زمینه خوبی برای تشخیص چالشها و گزینش آنها برای تحقیق است .با
تمرکز روی یک حوزه مطالعاتی مشخص و شناسایی مشکالت و مسائل آن حوزه و با ثبت و فهرست کردن آنها
بهتر میتوان ابعاد مسئله و اهمیت و ضرورت آن را تشخیص داد .یکی از چالشبرانگیزترین مراحل پژوهش ،انتخاب
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مسئله و تبدیل آن به «عنوان »1است .در این مرحله ،چالش یا مسئله یا مشکل انتخابشده ،باید تبدیل به یک عنوان
پژوهشی شود .پژوهشگر یا دانشجو میتواند با استفاده از پرسشنامهای به شرح جدول  ،2-1میزان مناسب بودن
«عنوان پژوهش» را تعیین کند .با این اطالعات بهتر میتوان از مشاوره اساتید راهنما و مشاور بهره برد.
جدول  .2-7پرسشنامه تعیین وضعیت عنوان منتخب برای پژوهش

تازگی

شناخت

محدود بودن

عالقه

عملی بودن

محور

شرح

ردیف

بله

1

آیا ابزار و روش مناسب برای آن موجود است؟

2

آیا منابع ،اطالعات و نظریههای کافی برای آن موجود است؟

3

آیا حوزه و وسعت کار با توانایی دانشجو همخوانی دارد؟

4

آیا شرایط مالی و امکاناتی الزم برای اجرای آن فراهم است؟

5

آیا زمان کافی برای اجرای آن فراهم است؟

6

آیا انتخاب عنوان از روی آگاهی است؟

7

آیا انتخاب عنوان بر اساس عالقه است؟

8

آیا قلمرو موضوعی آن مشخصشده است؟

9

آیا قلمرو مکانی آن مشخصشده است؟

11

آیا محدوده زمانی اجرای تحقیق مشخصشده است؟

11

آیا منجر به افزایش شناخت میشود؟

12

آیا نتایج منجر به تغییر نگرش میشود؟

13

آیا کار تازه است؟

14

آیا از تکراری نبودن کار اطمینان وجود دارد؟

خیر

برای پاسخهای خیر نمره صفر و برای پاسخهای بله نمره یک در نظر بگیرید .عناوینی که نمره پایینتر از 5
بگیرند ،برای دانشجو کامالً نامناسب و نمره  5تا  11نسبتاً مناسب و از  11تا  14مناسب هستند .دانشجویان و
پژوهشگران برای یافتن عنوان پژوهش ،میتوانند از منابع معرفیشده در جدول  3-1استفاده کنند.
جدول  .9-7منابعی برای انتخاب عنوان پژوهش
منابع

ردیف
1

بخش پیشنهادهای پژوهشی یا پیشنهادهایی برای سایر محققان در فصل پایانی پایاننامه ،رساله و پژوهشنامهها

2

بخش پیشنهادهای پژوهشی در برخی مقاالت علمی

3

منابع معرفی کننده نیازهای پژوهشی انواع سازمانها

4

اساتید متخصص در هر حوزه که عناوین پژوهشی را برای کار با دانشجویان در دست دارند.

5

مشکالتی که محقق در محیط کاری یا تجربیات و مشاهدات قبلی با آنها برخورد نموده است.

موضوع منتخب جز در مواردی به شرح جدول  4-1نباید تکراری باشد.

1.Title
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جدول  .4-7دالیلی برای قابل تکرار بودن برخی تحقیقات
دالیل

ردیف
1

تفاوت در ویژگیهای جغرافیایی نمونه مانند تکرار بررسی نگرشها درباره موضوعی خاص در دو شهر یا مکان مختلف

2

در مطالعات گذشته به برخی گروهها در جامعه توجه کمی شده باشد .لذا میتوان گروههای مغفول مانده را مجدد بررسی کرد.

3

تکرار در دورههای مختلف برای مقایسه نتایج مانند انجام تحلیل محتوای روزنامهها در دورههای ساالنه

4

تکرار در یک جامعه با تغییر روش تحقیق ،نمونهگیری ،ابزار اندازهگیری و امثال آن

5

تکرار با استفاده از نظریههای جدید (مبانی نظری جدید)

در ابتدای «عنوان» اغلب از کلمات کلیدی مشخصکننده رویکرد تحقیق به شرح جدول  5-1استفاده میشود.
جدول  .5-7کلمات کلیدی تعیینکننده رویکرد تحقیق در ابتدای عنوان
رویکرد

ردیف

کلمات

1

بررسی

2

تأثیر

3

ارتباط یا رابطه

4

مقایسه

رویکرد مقایسهای و بهویژه مقایسه میانگینها و بررسی تفاوت یا اختالف

5

توصیف

رویکرد توصیفی با تشریح وضع موجود از ابعاد رابطه یا مقایسه در متغیرها

6

تحلیل

رویکرد کلی با پوشش رابطه ،توصیف یا مقایسه با هم یا بهتنهایی

7

طراحی راهبردی

8

نیازسنجی

9

امکانسنجی

11

ارزشیابی

رویکرد گردآوری اطالعات و داوری درباره خصایص معین یا ارزش دادن به آنها

11

ارزیابی

رویکرد بررسی نوبتی یا دورهای از عملکرد ،کارایی و تأثیرات قسمتی از کار بر مبنای مقاصد مشخص

12

اندازهگیری

رویکرد کلی و گاهی مبهم (تا حد امکان استفاده نشود).
رویکرد آزمایشی یا تجربی (رابطه علی) و در مواردی خاص توصیفی
رویکرد ارتباطی از همبستگی ساده تا پیشبینی و حتی رابطه علی

رویکرد مطالعات برنامهریزی استراتژیک
رویکرد شناسایی نیازهای اولویتدار برای حوزههای مختلف
رویکرد تعیین وضعیت امکانات موجود از ابعاد مختلف و تشخیص ظرفیتهای بالقوه برای بالفعل شدن

رویکرد اندازهگیری یعنی مقایسه یک خاصیت با واحد آن ،مانند اندازهگیری وزن بر اساس کیلوگرم

البته گاهی در ابتدای عنوان از کلمات دیگری چون «تبیین ،طراحی الگو ،سنننجش ،نقش ،تشننخیص ،تعیین ،مطالعه،
شنناسنایی ،اولویتبندی ،تجزیهوتحلیل ،میزان و تدوین» هم استفاده میشود که هر یک میتواند بار معنایی خاصی را در
پژوهش القاء کند .درمجموع عنوان باید کلیدواژهها را در بر داشننته باشنند زیرا کلیدواژهها به محققین بعدی کمک میکند
تا تحقیقات مربوطه را پیدا کنند.
مواردی چون «تجارب شخصی»« ،بهرهگیری از نظریهها و متون»« ،مطالعه دقیق پیشینه پژوهش»« ،تفکر و خالقیت
پژوهشگر» در انتخاب «عنوان پژوهش» مناسب اثر دارند .پس از رسیدن بهعنوان اولیه پژوهش ،هنوز نمیتوان آن را
نهایی تلقی کرد .برای نهایی شدن عنوان اولیه باید به سؤاالت جدول  6-1پاسخ داد و پس از اطمینان از پاسخهای
منطقی به آنها ،میتوان «عنوان پژوهش» را نهایی کرد.
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جدول  .6-7سؤاالتی برای نهایی شدن عنوان پژوهش
ردیف

پاسخ

سؤال

1

وضعیت قلمرو موضوعی؟

آیا متغیرهای تحقیق بهخوبی و با پشتیبانی مبانی علمی تعریفشده است؟

2

وضعیت قلمرو زمانی و منطق آن؟

یک هفته ،ماه ،فصل ،سال یا چندین سال را میخواهید بررسی کنید و چرا؟

3

وضعیت قلمرو مکانی و منطق آن؟

محدوده جغرافیایی موردبررسی کجاست و چرا؟

4

آیا اهداف جزئی دارید؟

آیا میتوان برای این عنوان چند هدف فرعی مناسب نوشت؟

5

شرایط جمعآوری داده؟

تا چه حد دسترسی و امکان جمعآوری داده از جامعه وجود دارد؟

6

شرایط منابع مالی؟

آیا منابع کافی (مالی و امکانات) برای اجرای تحقیق موردنظر فراهم است؟

7

تطبیق عنوان با ظرفیت محقق؟

آیا پیچیدگی تحقیق با توانایی و تخصص پژوهشی شما انطباق دارد؟

8

میزان ارزش نتایج تحقیق؟

آیا انجام این تحقیق با هرگونه نتایج احتمالی ،ارزش الزم را دارد؟

برای نوشتن عنوان باید به اصل ( 1)5W + Hیعنی «چه چیز ،چه وقت ،چه کسی ،کجا ،چرا و چطور» توجه داشت.
برای نمونه در عنوان «مقایسه رفتارهای مطلوب و نامطلوب جوانان ورزشکار رشتههای گروهی و انفرادی المپیاد
سراسری دانشگاه پیام نور در سال  1394با تأکید بر مدل ارتباطی قاسمی» اجزای مورداشاره به این شرح است:
 چه چیز؟ :رفتارهای مطلوب و نامطلوب
 چه کسی؟ :جوانان ورزشکار
 کجا؟ :دانشگاه پیام نور
 چطور؟  :مقایسه بین متغیرها
 چه وقت؟ :سال 1394
 چرا؟ :بررسی میزان مغایرت یا تطابق با مدل ارتباطی قاسمی
در این عنوان تمام عناصر ششگانه ضروری برای نوشتن عنوان موردتوجه قرارگرفته است اما گاهی بهضرورت و
برای طوالنی نشدن عنوان باید به تعداد محدودتری از آنها بسنده کرد .بیشترین تعداد کلمات تشکیلدهنده «یک
عنوان» ،بر اساس  APAنباید بیشتر از  12کلمه باشد .کوتاه بودن ،قاطعیت ،شفافیت و وضوح عنوان مهمترین عوامل در
اثرگذاری آن بر مخاطب است.
.9-7

نگارش پروپوزال یا پیشنهاد تحقیق

وقتی عنوان اولیه پژوهش نهایی شد حاال باید یک پیشنهاد تحقیق یا پروپوزال آماده شود .پروپوزال همان برنامهریزی
برای تحقیق است؛ یعنی پژوهشگر مشخص میکند که با چه اهدافی ،چه سؤاالتی ،چه منابعی ،در چه زمانی و با چه

1. What, When, who, where, Why, How
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اقداماتی فرآیند پژوهش را پی میگیرد تا به پاسخ پرسش خود در رابطه با چالش یا مسئله برسد .برای نگارش این
محورها باید منابع مختلف علمی را مطالعه و از آنها در نگارش محتوای پروپوزال و ارائه استداللها و پشتیبانی از آنها
بهره گرفت .با مرور منابع ،پژوهشگر اطالعاتی را درباره «معیارهای مناسب»« ،تحقیقات مشابه»« ،انواع یافتهها ،ابزارها و
روشها» در ارتباط با موضوع جمعآوری میکند .در دانشگاه پیام نور برای تأیید عنوان در شوراهای تخصصی دانشگاه،
ابتدا پروپوزال خالصه یا یکصفحهای با محورهای جدول  7-1تهیه و به شورای تخصصی یا گروه مربوطه ارسال می-
شود.
جدول  .1-7پروپوزال خالصه یا تکبرگ
ردیف

محورها

1

مشخصات فردی

2

عنوان

3

اهداف تحقیق

4

سؤاالت یا فرضیهها

5

روششناسی

توضیح
نام و نام خانوادگی دانشجو و استاد راهنمای پیشنهادی
ارائه موضوع تحقیق
شامل اهداف کلی و جزئی (اختصاصی یا ویژه یا فرعی)
اهداف جزئی به فرضیه (جمله خبری) یا سؤال (جمله پرسشی) تبدیل شوند.
معرفی روش تحقیق ،جامعه ،روش نمونهگیری ،ابزار جمعآوری داده و روش تجزیهوتحلیل یافتهها

پس از تأیید «پروپوزال خالصه» در شورای تخصصی ،با اعالم دبیر شورا به دانشجو پروپوزال اصلی با مشورت ،نظرات
و درنهایت تأیید اساتید راهنما و مشاور تکمیل و ارائه میشود .اعضای شورا با مرور و تأیید نهایی پروپوزال ،زمینه آغاز
پژوهش رسمی را برای دانشجو فراهم میکنند .در صورت آمادگی دانشجو میتواند پروپوزال نهایی خود را به دبیر شورا
ارائه دهد .جزئیات پروپوزال دوره دکتری دانشگاه پیام نور به شرح جدول  8-1است.
جدول  .8-7بخشهای کلیدی فرم پروپوزال دانشگاه پیام نور
توضیح

ردیف

بخشها

1

مقررات ارائه پروپوزال

2

مشخصات دانشجو

3

عنوان پیشنهادی رساله

عنوان فارسی و التین ،واژگان کلیدی فارسی و التین

4

درخواست دانشجو از

مسئول محترم تحصیالت تکمیلی مرکز ،با سالم و احترام ،بدینوسیله پروپوزال رساله دکتری خود را جهت بررسی

ازجمله موظف شدن دانشجو به تعیین موضوع رساله با هماهنگی استاد راهنما و تکمیل فرم پروپوزال زیر نظر
استادان راهنما و مشاور و گرفتن امضای تأیید آنها...
شامل :نام و نام خانوادگی ،شماره دانشجویی ،بخش علمی (دانشکده) ،گروه ،رشته ،گرایش ،استان ،مرکز /واحد،
ورودی نیمسال اول یا دوم سال تحصیلی ،تلفن ،پست الکترونیکی و آدرس سکونت

تحصیالت تکمیلی
5

تأیید درخواست توسط
تحصیالت تکمیلی

6

اطالعات استاد راهنما

7

اطالعات استاد مشاور

تقدیم مینمایم .نام و نام خانوادگی ،تاریخ و امضای دانشجو
تأیید امضای گزارش ورود دانشجو در نیمسال مورداشاره و تعداد واحد گذرانده شده با میانگین کل توسط
کارشناس و سپس اعضای مسئول تحصیالت تکمیلی
شامل :نام و نام خانوادگی ،رشته تحصیلی ،آخرین مدرك تحصیلی ،تخصص جنبی ،مرتبه دانشگاهی ،سنوات
تدریس (کارشناسی ،ارشد و دکتری) ،محل خدمت ،تعداد راهنمایی و مشاوره انجامشده و در حال اجرای ارشد و
دکتری دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاهها ،تلفن ،پست الکترونیکی ،نشانی ،امضا و تاریخ تأیید پروپوزال

یا راهنمای دوم

11

مشابه مورد قبل

8

بیان مسئله

9

اهمیت و ضرورت

11

کاربردهای متصور از

معرفی دقیق مسئله یا مشکلی که تحقیق برای حل آن مسئله یا مشکل ،طراحی و اجرا خواهد شد .با تعیین ابعاد،
حدود و معرفی مسئله بهطور دقیق و ارائه یک پرسش کلی در پایان است.

تحقیق و مراجع

تعیین اهمیت موضوع و اولویت آن بین موضوعات مهم و کاربران احتمالی نتایج آن
این تحقیق در راستای دستیابی به چه اهداف کاربردی انجام خواهد شد و نتایج قابلانتظار مورداستفاده چه
سازمانها و ارگانها و مراجعی خواهند بود.

استفادهکننده از نتیجه
11

سابقه و پیشینه
تحقیقات انجامشده

اعم از کتاب ،مقاله ،پایاننامه ،رساله و  ...بر اساس روش ارجاع به منابع در سیستم مأخذ نویسی  APAیا
 Vancouverبا توجه رشته تحصیلی

12

اهداف تحقیق

13

فرضیهها یا سؤالها

14

نوآوری و جدید بودن

15

روش انجام تحقیق

معرفی نوع تحقیق از ابعاد :بنیادی ،نظری ،کاربردی و سایر

16

روش اجرای تحقیق

بهاختصار روش تحقیق مورداستفاده ازنظر استراتژی و مسیر اجرا توضیح داده میشود.

17

روش و ابزار گردآوری
اطالعات

18

قلمرو تحقیق

19

معرفی جامعه و نمونه

این تحقیق برای رسیدن به چه هدف و اهداف اختصاصی طراحی و اجرا خواهد شد؟
هر فرضیه بهصورت جمله خبری و هر سؤال بهصورت جمله پرسشی و بر اساس اهداف تحقیق ارائه شود.
این قسمت توسط استاد راهنما تکمیل و امضا میشود.

روش میدانی ،کتابخانهای و غیره و همینطور ابزار جمعآوری ازجمله پرسشنامه ،مصاحبه ،مشاهده ،آزمون ،فیش،
نمونهبرداری و غیره معرفی میشود.
از ابعاد موضوعی ،زمانی ،مکانی
جامعه موردمطالعه ،حجم نمونه ،روش نمونهگیری و همراه با توضیح دلیل انتخاب است.

تحقیق
21

روش تجزیهوتحلیل

روشهای آماری یا کیفی برای تجزیهوتحلیل دادهها

اطالعات
21

جدول زمانبندی

بیان زمانبندی اجرای مراحل :الف) تدوین منابع نظری تحقیق و بررسی منابع و پیشینه تحقیق ،ب) اجرای تحقیق

مراحل انجام تحقیق از

و جمعآوری دادهها ،ج) تجزیهوتحلیل دادهها ،د) جمعبندی نتایج و بحث ،ه) تهیه گزارش نهایی تحقیق (نگارش

تصویب تا دفاع نهایی

رساله) ،و) استخراج مقاله و دیگر آثار پژوهشی مستخرج ،ز) تاریخ پیشبینیشده دفاع ،ح) و کل طول مدت
اجرای تحقیق

22

فهرست منابع و مأخذ

ارجاع به آخرین یافتهها و منابع مرتبط با موضوع رساله بر اساس روش ارجاع به منابع در سیستم مأخذ نویسی

(فارسی و غیرفارسی)

 APAیا  Vancouverبا توجه به رشته تحصیلی

23

صورتجلسه

24

فرم تعهد دانشجو

اعالم نتیجه بررسی پروپوزال رساله در شورای تخصصی همراه با ارائه اصالحات موردنیاز و اعالم اسامی نهایی
اساتید راهنما و مشاور و امضا با تاریخ اعضای شورای تحصیالت تکمیلی رشته مربوط
مبنی بر الف) تهیه و تنظیم رساله در چارچوب مقررات ،ضوابط و رعایت آییننامهها و دستورالعملها ازجمله عدم
استفاده و اقتباس غیرمجاز از سایر کتابها ،پایاننامهها و رسالهها ،مقاالت ،مطبوعات و دیگر شکلهای مواد علمی
مانند اینترنت و امثال آن بدون ذکر مأخذ ،مرجع و پانویسها ،آییننامه تخلفات پژوهشی و کمیته اخالق و نظایر
آنها ،ب) تقدیم گزارش پیشرفت کار رساله در هرماه به استادان مربوطه ،ج) انجام هرگونه اقدام یا اصالح برابر
این پروپوزال زیر نظر استاد راهنما ،د) ارائه بهموقع رساله به همراه پاورپوینت و تمرین قبلی ،ه) رعایت کامل
شیوهنامه نگارش رساله دانشگاه ،و) تکراری نبودن رساله و رعایت دقت و امانت الزم در این خصوص ،ز) پذیرش
هرگونه عواقب قانونی و اداری ناشی از عدم رعایت موارد فوق بدون حق اعتراض با امضا و تاریخ
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 .7-9-7اهمیت «استدالل» در نگارش پروپوزال و تحقیق
استدالل یا گواه آوری 1ترکیب قانونمند قضیه (های) معلوم برای رسیدن به قضیه (های) تازه است .در استدالل ،ذهن
بین چند قضیه ،ارتباط برقرار میکند تا از پیوند آنها ،نتیجهای را ایجاد کند که در آن نکته مبهم و مشکوکی را روشن و
بهیقین نزدیک کند .این کاری است که دانشجو باید پیش از اقدام به نگارش پروپوزال و تحقیق بهخوبی یاد بگیرد .برای
خیلی از بحثها ما باید بتوانیم موضوعات یا قضیههای روشن و بدیهی را بهدرستی به هم ربط داده و از آن موضوعات
تازه یا جدیدی را مطرح کنیم .انواع روشهای استداللی که باید به آنها بیشتر توجه داشت در جدول  9-1معرفیشده
است.
جدول  .3-7انواع استداللها برای بیان مسئله
توضیح

ردیف

نوع استدالل

1

تمثیل

2

استقرایی

نتیجهگیری با تعمیم بر پایه تعدادی مشاهده و از آن برای تعمیمدهی نتایج استفاده میشود .برای نمونه اگر

(جزء بهکل)

مطالعات نشان دهد چهل مدیر یک سازمان برونگرا هستند ،فرد ممکن است نتیجه بگیرد که تمام  61مدیر

سرایت دادن حکم یک موضوع به موضوع دیگر به دلیل مشابهت آن دو به یکدیگر

آن برونگرا هستند! باید بهاحتمال خطای آن توجه داشت .شکلگیری نظریهها از واقعیتها و فرضیههای
اثباتشده نیز با همین استدالل استقرایی صورت میگیرد.
3

قیاسی

برعکس قبلی است ،برای نمونه فردی که با یک سازمان موفق دارای مدیران زن برخورد میکند ،نتیجه

(کل به جزء)

بگیرد که دیگر مدیران زن هم موفق هستند! در اینجا نیز استدالل باید معقوالنه و با تشابه مناسب باشد.
کاربردی کردن تحقیقات یا استفاده از نتایج در موقعیتهای مختلف بر اساس استدالل قیاسی است .برای
نمونه اگر در دانشگاهی استفاده از سبک رهبری مشارکتی نتیجهبخش باشد ،محقق آن را به دانشگاه مشابه
هم توصیه کند.

4

استنتاج

5

استدالل غیررسمی

یا استدالل ربایشی که نوعی استدالل استقرایی است و برای بیان علت و چرایی یک رخداد میتوان
مجموعهای از دالیل را ارائه و سپس یکبهیک بررسی و بهترین را انتخاب کرد.
وقتی منظور واقعی بیانات یک ادعای قابلپذیرش باشد.

 .2-9-7تدوین بیان مسئله
بیان مسئله به زبان ساده به معنای توجیه مسئله و طرح پرسش کلی محقق است .مسئله باید به کمک مبانی نظری و انواع
استدالل توجیه شود بهنحویکه خواننده احساس کند ،مسئله جدی وجود دارد که پاسخ یا راهحل کافی برای آن نیست و
توجه به این مسئله ارزشمند است .برای این منظور پژوهشگر یا دانشجو میتواند در نگارش بیان مسئله محورهای
ارائهشده در جدول  11-1را مورداستفاده قرار دهد.
1. Reasoning
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جدول  .70-7محورهایی برای نگارش بیان مسئله
موارد

ردیف
1

ارائه توضیح و تشریح مفاهیم اولیه تحقیق

2

ملموس و قابلدرك بودن مسئله برای خواننده

3

ارزشمند بودن مسئله برای بررسی و پژوهش روی آن

4

پذیرش اینکه اطالعات کم ،ناقص یا غلطی درباره پرسش کلی وجود دارد یا دانش یا راهحل جدیدی ایجاد خواهد شد.

5

استفاده از مبانی نظری برای تقویت مسئله

6

استفاده از یافتههای دیگر تحقیقات در برجستهسازی مسئله

7

ارائه استدالل متقن برای توجیه مسئله

8

محدود کردن مسئله از بعد زمان ،مکان ،موضوع ،جنسیت ،گروه سنی خاص ،حزب مشخص سیاسی و امثال آن

9

ارائه مسئله تحقیق در قالب یک پرسش کلی

هر چه قدر محقق بتواند در حجمی کمتر و گویاتر بیان مسئله را با توجه به محورهای مورداشاره بنویسد ،به
متقاعدسازی خوانندگان و داوران برای تأیید انجام پژوهش موردنظر کمک میکند.
 .9-9-7تدوین اهمیت و ضرورت تحقیق
برای بیان اهمیت و ضرورت تحقیق به شکل ساده باید مشخص شود که موضوع چرا مهم است و بین موضوعات مهم
چه اولویتی دارد .برای نگارش این بخش میتوان به محورهایی به شرح جدول  11-1توجه داشت.
جدول  .77-7محورهایی برای نگارش تدوین اهمیت و ضرورت تحقیق
ردیف
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موارد

1

ارائه دالیلی برای انجام پژوهش

2

اشاره به مشکلی که با این پژوهش حل میشود.

3

اشاره به میزان افزایش دانش بشری و روشن کردن ابعاد ناشناخته موضوع

4

اشاره به آثار منفی ناشی از بیتوجهی به موضوع مانند هزینهها ،زمان و هرگونه آسیب احتمالی

5

مشخص کردن شخصیتهای حقیقی یا حقوقی که میتوانند از نتایج بهرهمند شوند.

6

بیان اهمیت با دالیل نظری یا بر اساس دانش ،ادبیات پیشینه و نظریات موجود

7

بیان اهمیت با دالیل عملی بر اساس کاربرد عملی نتایج تحقیق

8

بیان ضرورت تحقیق با رویکرد به دو مؤلفه «زمان» و «مکان»

9

بیان ضرورت با ارائه آمار و ارقام از رویدادها و تأکید متخصصان و صاحبنظران

11

خواننده را نسبت به انجام تحقیق یا مطالعه تحقیق انجامشده ،حساستر و عالقهمندتر کند.

گاهی موضوعاتی مهم هستند؛ اما ضروری نیستند .میتوان از طریق ارائه خالصهای از نوشتههای صاحبنظران و
خبرگان آگاه که موضوع را ضروری میدانند و خواستار تحقیق بر روی این مسائل هستند ،ضرورت تحقیق را به اثبات
رسانید و یا درباره آن استدالل کرد.
 .4-9-7تدوین اهداف
هدف پژوهش مشخص میکند که شما دقیقاً به دنبال چه هستید .بسیاری از داوران ابتدا اهداف کلی و اختصاصی را
میخوانند و بر اساس آن بقیه اجزای پروپوزال را ازنظر عملیاتی بودن برای دستیابی به اهداف موردبررسی قرار میدهند.
هدف کلی اغلب همان عنوان تحقیق است که در مواردی با شرح بیشتری ارائه میشود .اهداف اختصاصی شامل چندین
هدف است که هرکدام یک بخش از هدف کلی را تأمین میکند و در جمع مجموعه اهداف اختصاصی باید ما را به
همان هدف کلی برساند .به همین خاطر به آن اهداف جزئی یا فرعی یا ویژه هم میگویند .هنگام تهیه اهداف اختصاصی
باید به الگوی  SMARTبا شاخصهایی به شرح جدول  12-1توجه داشت.
جدول  .72-7شاخصهایی برای تهیه اهداف اختصاصی یا ویژه
ردیف

توضیح

شاخص
1

اطالع و آگاهی از خواسته مشخص هدف

1

خاص

2

قابلاندازهگیری

2

3

3

قابلدستیابی

4

واقعگرایی

4

5

محدودیت زمانی

قادر به اندازهگیری آن بودن
از قابلاجرا بودن آن اطمینان داشتن
واقعبینانه بودن

5

در زمان مشخصی قابلدستیابی بودن

اهداف اختصاصی باید مشخص کند که در فرآیند تحقیق چهکاری را چطور ،کجا ،چه وقت ،با چه کسی و به چه
منظور انجام میدهید .برای بیان اهداف اختصاصی باید از فعلهای کنشی قابلسنجش استفاده کرد و این افعال میتوانند
شامل :مقایسه ،محاسبه ،ارزیابی ،تعیین ،تبیین ،تشریح ،توضیح ،بررسی و امثال آن باشند .هیچوقت برای نوشتن اهداف
اختصاصی از افعال غیر کنشی مبهم مثل درك ،فهم ،باور کردن ،مطالعه و امثال آنها استفاده نکنید .چون ارزیابی اینکه
آیا به این اهداف میتوان رسید یا نه بسیار دشوار است!
 .5-9-7تدوین فرضیه 6یا سؤال تحقیق

1. Specefic
2. Measurable
3. Achivable
4. Realistic
5. Time bound
6.Hypothesis
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پس از تدوین اهداف کلی و اختصاصی پژوهشگر باید این اهداف را به شکلی طراحی کند که قابل پاسخ دادن یا آزمون
کردن باشد .به این منظور محقق اهداف تحقیق را طی فرآیندی به سؤاالت تحقیق (برای امکان پاسخگویی) یا فرضیه-
های تحقیق (برای امکان آزمون کردن) تبدیل میکند .این اقدام قابلیت اجرایی تحقیق را تعیین میکند .لذا هر هدف می-
تواند به یک یا بیشتر از یک مورد سؤال یا فرضیه تبدیل شود .این بخش مهم که از چالشهای دانشجویان و پژوهشگران
است ،اگر بهدرستی درك نشود ،موجب اشتباهاتی در تحقیق خواهد شد .لذا توصیه میشود که در ادامه مفاهیم فرضیه و
سؤال و تفاوت آنها را بهخوبی درك کنید .جدول  13-1به مهمترین تفاوتهای فرضیه و سؤال و دالیل استفاده از آنها
اشاره دارد.
جدول  .79-7تفاوتهای فرضیه و سؤال و کاربرد آنها
ردیف

سؤال

فرضیه

1

یک جمله خبری

یک جمله پرسشی

2

رویکرد آزمون کردن یک حدس آگاهانه

رویکرد پاسخ به یک پرسش

3

نیاز به حداقل  2متغیر

نیاز به حداقل یک متغیر

4

اغلب رویکردی غیر اکتشافی

اغلب رویکردی اکتشافی

حال این سؤال مطرح میشود که چه موقع از سؤال و چه موقع از فرضیه باید استفاده کرد؟ پاسخ به این سؤال اغلب با
اختالف چالشهایی بین اساتید و پژوهشگران مختلف وجود دارد و میتوان انواع رویکردها و نظرات را در این رابطه
در جدول  14-1مرور کرد.
جدول  .74-7انواع نظرها در کاربرد فرضیه و سؤال
توضیح

ردیف

رویکرد

1

فرضیه محوری

با گرایش به ارائه فرضیه ،تالش دارند در هر شرایط اهداف را به فرضیه تبدیل کنند.

2

سؤال محوری

با گرایش به ارائه سؤال ،تالش دارند در هر شرایط اهداف را به سؤال تبدیل کنند.

3

فرضیه با مبانی نظری

تنها زمانی اهداف را به فرضیه تبدیل میکنند که مبانی نظری مناسب برای یک حدس وجود داشته باشد.

4

سؤال در پژوهش

زمانی اهداف را به سؤال تبدیل میکنند که حوزه موردبررسی کامالً ناشناخته و بدون مبانی نظری باشد.

اکتشافی
ترکیبی

5

برخی اهداف را به سؤال و برخی را به فرضیه با رویکردهای دو گزینه « 3و »4تبدیل میکنند.

مرکز تحصیالت تکمیلی بر رویکرد ترکیبی تأکید دارد و الزم است پژوهشگر تنها زمانی به سراغ طراحی فرضیه
برای اهداف برود که با پشتوانه نظری مناسب یک حدس منطقی را مطرح کند؛ در غیر این صورت طرح سؤال سادهتر و
منطقیتر است .با تدوین هر فرضیه پژوهش باید به نوع «جهتدار 1یا صفر »2به شرح جدول  15-1توجه شود.
جدول  .75-7انواع فرضیه جهتدار و صفر
ردیف

نوع

توضیح

1.Directional Hypothesis
2.Null Hypothesis
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1

جهتدار

2

صفر

همان فرضیه پژوهش یا پاسخ احتمالی و با حدس منطقی به سؤال نهفته در هر هدف است که محقق آن را برای
اطمینان آزمون میکند.
در مقابل فرضیه پژوهش یا حدس محقق قرار میگیرد ،یعنی اگر حدس محقق تأیید نشد ،فرض مقابل آن یا فرضیه
صفر تأیید میشود .فرضیه صفر بهگونهای نوشته میشود که رد آن منجر به پذیرش یا تأیید فرضیه پژوهش شود.

درواقع منطق فرضیه پژوهش و فرضیه صفر در آن است که شما درنهایت دو فرض اصلی دارید که یکی از آنها
تأیید میشود و بهعنوان یافته تحقیق مطرح خواهد شد و شما بر اساس آن پیشنهاد کاربردی خود را مطرح خواهید کرد.
فرضیه پژوهش یا جهتدار درباره جهت احتمالی پژوهش پیشبینی میکند ،مانند« :بین سطح تحصیالت و سواد رسانه-
ای رابطه وجود دارد ».این فرضیه کلی را میتوان بهصورتهای زیر صورتبندی کرد تا جهت آنها مشخص شود.


سطح تحصیالت میزان سواد رسانهای را کاهش میدهد.



سطح تحصیالت میزان سواد رسانهای را افزایش میدهد.

این فرضیهها جهتدار هستند ،چون گرایش به باال یا پایین را نشان میدهند .بهطورکلی فرضیه جهتدار ،گرایش به
یکی از کران های باال یا پایین ،راست یا چپ ،بد یا خوب ،منفی یا مثبت و نظایر آن را نشان میدهد .فرضیه جهتدار به
دو صورت «یک دامنه 1و دو دامنه »2به شرح جدول  16-1مطرح میشوند.
جدول  .76-7انواع فرضیههای پژوهش یا جهتدار
توضیح

ردیف

نوع فرضیه

1

یک دامنه

حدس در یکجهت مشخص مانند «تحصیالت سواد رسانهای را افزایش میدهد».

2

دو دامنه

حدس بدون جهتی مشخص مانند «بین تحصیالت و سواد رسانهای رابطه وجود دارد».

این فرضیههای جهتدار گاهی بر «رابطه» و گاهی بر «تفاوت» تأکیددارند .در نوع رابطهای «ارتباط یا همبستگی بین
دو یا چند متغیر» و در نوع تفاوتی «وجود تفاوت بین متغیر یا متغیرها» موردتوجه قرار میگیرد .در شرایط بررسی
تفاوتها اغلب فرضیههای صفر ،حاکی از «برابری یا نبود تفاوت» و در بررسی رابطه مبتنی بر «نبود رابطه» است .برای
نمونه از نوع تفاوتی میتوان به فرضیه «سواد رسانهای در میان افراد تحصیلکرده و غیرتحصیلکرده برابر است»؛ یا برای
نمونه از فرضیه صفر ارتباطی «بین تحصیالت و سواد رسانهای رابطه وجود ندارد» .این فرضیهها صفر یا خنثی هستند،
چون گرایش به هیچ جهتی را نشان نمیدهند .در گزارشهای آماری مربوط به تجزیهوتحلیل یافتهها ،فرضیههای
پژوهش و صفر به شکل آماری نمایش داده میشوند.
سؤال پیچیدگیهای فرضیه را ندارد و بهراحتی میتوان با سؤالی کردن هر هدف ،به دنبال پاسخ آن از روشهای
مناسب در طول تحقیق بود .یکی از اشتباهات رایج در طراحی سؤال این است که دانشجویان بهصرف استفاده از یک
کلمه «آیا» از هدف سؤال میسازند .باید دقت کنید که نوشتن سؤال در عین سادگی به رعایت اصولی هم نیاز دارد .برای
نمونه وقتی هدف شما بررسی رابطه بین تحصیالت و سواد رسانهای است ،بهتر است بهجای اینکه سؤال آن را به شکل

1.One-tailed Hypothesis
2.Two-tailed Hypothesis
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«آیا بین تحصیالت و سواد رسانهای رابطه وجود دارد؟» بنویسید ،از این عبارت استفاده کنید که «بین تحصیالت و سواد
رسانهای چه رابطهای وجود دارد؟».
درنهایت انتخاب سؤال یا فرضیه به نوع استدالل دانشجو و هدایت استاد راهنما بستگی دارد .باید دقت کرد که
نوشتن هر دو شکل فرضیه و سؤال برای دستیابی به یک نتیجه از یک هدف ،مجاز نیست .پس الزم است فقط سؤال
یا فرضیهای مشخص برای یک هدف اختصاصی نوشته شود.
 .6-9-7روششناسی تحقیق
بعدازاین که سؤال یا فرضیه تحقیق مشخص شد ،باید روش انجام پژوهش و چگونگی آزمون فرضیهها یا پاسخ به
سؤاالت در قالب روششناسی تحقیق مشخص شود .به این منظور باید به سؤاالتی به شرح جدول  17-1پاسخ داد و
آنها را در پروپوزال نوشت.
جدول  .71-7سؤاالت تعیینکننده روششناسی تحقیق
سؤاالت

ردیف
1

روش تحقیق به لحاظ راهبردی کدام است؟

2

روش تحقیق به لحاظ مسیر اجرا کدام است؟

3

دادهها از چه جامعهای جمعآوری میشود؟

4

دادهها در چه محلی یا مکانی جمعآوری میشود؟

5

برای نمونهگیری ،چند نمونه و با چه روشی انتخاب میشود؟ استدالل انتخاب به روش منتخب نمونهگیری چیست؟

6

از چه ابزاری با چه روایی و پایایی برای گردآوری دادهها استفاده میشود؟

7

از چه روشهای آماری یا تحلیل کیفی و چه نرمافزار آماری و چه سطحی از اطمینان استفاده میشود؟

 .1-9-7تجزیهوتحلیل یافتهها
به روشهای مناسب آماری یا تحلیل کیفی برای تجزیهوتحلیل دادهها اشاره دارد .درواقع در این بخش پژوهشگر
مشخص میکند که برای تجزیهوتحلیل دادههای خود ،از چه روشهای آماری (کمی) یا کیفی استفاده میکند.
برای این منظور الزم است تا نرمافزار تحلیل آماری (اسپیاساس ،آموس ،اکسپرت چویس ،لیزرل و )...یا تحلیل کیفی
خود را معرفی کند .همچنین در تحلیل آماری باید به اطمینان برای تحلیلها هم اشاره شود .بهطورمعمول سطح اطمینان
 95درصد در تحقیقات علوم انسانی در نظر گرفته میشود.
 .8-9-7ارتباطات منطقی بین بخشهای روششناسی برای نگارش پروپوزال
در روششناسی یک ارتباط منطقی بین اجزای روششناسی هر تحقیق وجود دارد ،به این معنا که هر یک از اجزاء با یک
ربط منطقی بر اساس جزء قبل از خود شکل میگیرد .درواقع نقطه شروع برای نوشتن روششناسی ،ابتدا عنوان و بعد
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اهداف و در ادامه فرضیه یا سؤاالت تحقیق است .بر اساس این موارد ابتدا روش تحقیق ،سپس جامعه ،نمونه و روش
نمونهگیری ،سپس ابزار جمعآوری دادهها و درنهایت روشهای تجزیهوتحلیل یافتهها مطرح میشود .این فرایند در
شکل  1-1معرفیشده است .به دانشجویان توصیه میشود ،بهجای نظرگیری درباره یک عنوان خالی ،ابتدا در کنار این
شکل اجزای کار خود را معرفی کنند و بعد از اساتید و مشاوران مختلف برای اصالح و تکمیل آن نظر بگیرند.
شکل  1-1بهنوعی راهنمای نگارش پروپوزال خام اولیه و شروع بسیار خوبی برای تکمیل و نگارش پروپوزال اصلی
است.
عنوان
هدف کلی
اهداف اختصاصی
فرضیه یا سؤال
روش تحقیق (ازنظر استراتژی ،مسیر اجرا و هدف)
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
ابزار جمعآوری داده با پایایی و روایی
روش تجزیهوتحلیل دادهها (کیفی یا کمی)
درروش کمی معرفی روشهای آماری توصیفی و استنباطی
شکل  .7-7فرایند نگارش روششناسی هر جزء با استناد به جزء ماقبل آن

توصیه میشود قبل از نگارش پروپوزال اصلی ،با استفاده از شکل  1-1پروپوزال اولیه را در یک صفحه نوشت و
پس از تأیید شورای تخصصی آن را تکمیل کرد.
 .3-9-7سایر بخشهای اطالعاتی و جدول گانت
در پروپوزالها پس از ارائه مطالب گفتهشده ،بخشهایی مربوط به لوازم ،تجهیزات و هزینههای تحقیق وجود دارد که
دانشجو در صورت نیاز ملزم به ثبت اطالعات مربوطه در این بخش است .اگر بخشی از هزینههای پژوهشی دانشجو،
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توسط دانشگاه یا سازمان خاصی حمایت می شود تکمیل آن الزم است .در انتهای پروپوزال اغلب بخشی مانند جدول
گانت (جدول  )18-1وجود دارد تا دانشجو زمان انجام مراحل مختلف تحقیق خود را مشخص کند.

جدول  .78-7نمونه جدول گانت برای برنامه زمانبندی طرح تحقیق
ردیف

فعالیت اجرائی

زمان .74 .79 .72 .77 .70 .3 .8 .1 .6 .5 .4 .9 .2 .7
*

1

نوشتن طرح تحقیق

2

ارائه به گروه آموزشی

*

3

تصویب در گروه و ارجاع به کمیته

*

تحصیالت تکمیلی
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4

تصویب در کمیته تحصیالت تکمیلی

5

مروری بر بررسیهای قبلی

6

جمعآوری دادهها

7

ورود اطالعات به رایانه

8

تجزیهوتحلیل دادهها

9

نوشتن گزارش تحقیق

11

دفاع از پایاننامه

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

فصل دوم
اجرای پژوهش
هدف کلی :آشنایی با نحوه اجرای پژوهش
اهداف یادگیری
 آشنایی با نحوه تدوین کلیات پژوهش
 آشنایی با نحوه اندازهگیری متغیرها و گردآوری دادهها
 آشنایی با نحوه تجزیهوتحلیل دادهها
 آشنایی با نحوه بحث و نتیجهگیری روی یافتهها
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مقدمه
شروع پژوهش به معنای اجرای طرح تهیهشده برای پژوهش یا همان پروپوزال است .در نخستین گام برای این منظور
باید مبانی تحقیق را سامان داد؛ یعنی بر اساس پروپوزال ،بیان مسئله ،اهداف ،سؤاالت یا فرضیهها ،مبانی نظری ،ادبیات
پیشینه و روششناسی کار تکمیل و نهایی شود .سپس بر اساس سؤاالت یا فرضیهها و با ابزارهای مشخص دادهها
جمعآوری ،تجزیهوتحلیل و موردبحث و نتیجهگیری قرار خواهند گرفت .در این فصل این مراحل با جزئیات به بحث
گذاشته میشود.
.7-2

فرایند پژوهش با تأکید بر گام اجرای پژوهش

گام اجرای پژوهش خود چهار مرحله اساسی به شرح جدول  1-2دارد.
جدول  .7 -2فرآیند پژوهش با تأکید بر گام اجرای پژوهش
فرآیند کلی پژوهش
طراحی پژوهش

ردیف

مراحل

1

انتخاب حوزه مطالعاتی

حوزهای که قرار است در آن متخصص شویم

2

انتخاب مهمترین چالش یا مسئله

تهیه فهرستی از مسائل و مشکالت در حوزه مطالعاتی

3

تبدیل چالش یا مسئله بهعنوان

انتخاب یک مسئله مهم و نوشتن عنوان پژوهشی برای آن

4

تهیه پیشنهاد تحقیق یا پروپوزال

تدوین یک پروپوزال یا گامهای الزم برای اجرای پژوهش

1

تدوین کلیات تحقیق

ساماندهی بیان مسئله ،اهمیت ،ضرورت ،اهداف ،سؤاالت یا

اجرای پژوهش

فرضیهها ،مبانی نظری ،ادبیات پیشینه و روششناسی
2
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توضیح

اندازهگیری متغیرها و گردآوری

تهیه ابزار ،اندازهگیری و گردآوری دادهها از نمونه مشخصشده

دادهها در رابطه با فرضیه یا سؤال

در رابطه با فرضیهها یا سؤاالت تحقیق

3

تجزیهوتحلیل دادهها

تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوریشده

4

بحث و نتیجهگیری

بحث و نتیجهگیری از تجزیهوتحلیل دادهها و ارائه پیشنهاد

ساماندهی و انتشار

1

ساماندهی و تدوین گزارش تحقیق

ساماندهی نهایی مطالب پژوهش در طول فصلهای رساله

پژوهش

2

انعکاس نتایج تحقیق

سخنرانی ،تولید مقاله ،پوستر و کتاب

3

اجرای نتایج تحقیق

پیگیری اجرایی شدن نتایج تحقیق توسط بخش مربوطه

.2-2

تدوین کلیات تحقیق

در این مرحله پژوهشگر بر اساس پروپوزال یا طرح پژوهش فصول اولیه خود را سامان میدهد .درواقع محتوای پروپوزال
یا پیشنهاد پژوهش حدود  51درصد محتوای فصول اول و سوم را در قالب نگارش  5فصل تشکیل میدهد .در این مرحله
کلیات تحقیق بهصورت یکجا یا در قالب سه فصل به شرح جدول  2-2سامان مییابد و همراه با انجام مطالعات کامل
میشود.
جدول  .2-2سامان دادن کلیات تحقیق در قالب سه فصل
ردیف

فصول

عنوان فصل

1

اول

کلیات تحقیق

2

دوم

مبانی نظری و ادبیات پیشینه

3

سوم

روششناسی تحقیق

شامل
الف) مقدمه ،ب) بیان مسئله ،ج) اهمیت و ضرورت ،د) اهداف کلی و فرعی
پژوهش ،ه) سؤاالت یا فرضیههای تحقیق ،و) قلمرو تحقیق ،ز) تعاریف نظری
الف) مقدمه ،ب) مبانی نظری ،ج) ادبیات پیشینه ،د) جمعبندی
الف) مقدمه ،ب) روش تحقیق ،ج) جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری ،د) ابزار
جمعآوری دادهها ،ه) روش تجزیهوتحلیل دادهها

در این مرحله محقق بر اساس پروپوزال خود و بامطالعه اسنادی و کتابخانهای محورهای مورداشاره را در سه فصل
ساماندهی میکند .مقدمه فصل اول مروری بر رویکرد کلی تحقیقات است که در طول سه فصل با جزئیات تشریح خواهد
شد .مواردی چون «بیان مسئله» و «اهمیت و ضرورت پژوهش» در پروپوزال آورده شده و در این بخش سامان مییابد.
میتوان از نظرات اساتید راهنما و مشاور ،اطالعات تکمیلی و پشتیبان برای تقویت استداللهای ارائهشده در بیان مسئله
و اهمیت و ضرورت استفاده کرد .اهداف ،سؤاالت یا فرضیهها و قلمرو تحقیق نیز بر اساس پروپوزال منتقل میشود .در
انتها به انتخاب تعاریف نظری برگزیده برای متغیرها و کلمات کلیدی و مؤلفههای موردبررسی در تحقیق پرداخته میشود.
فصل دوم به مطالعات کتابخانهای و اسنادی مفصلتری برای جمعآوری اطالعات موجود نیاز دارد .برای نگارش فصل
دوم باید الگویی به شرح جدول  3-2را موردتوجه قرار داد.
جدول .9-2الگوی نگارش و سامان دادن فصل دوم با عنوان مبانی نظری و ادبیات پیشینه
توضیح

ردیف

محورها

1

مقدمه

2

مبانی نظری

3

ادبیات پیشینه اشاره به انواع تحقیقات انجامشده داخلی و خارجی درباره هر متغیر یا مؤلفههای آن در ذیل مباحث همان

معرفی محتوای فصل
سامان دادن انواع مفاهیم ،فرضیههای آزمون شده ،نظریهها ،مکاتب ،قضیهها ،اصول ،قوانین ،الگوها ،مدلها و
موارد مشابه موجود درباره متغیرها و مؤلفههای آن
متغیر

4
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جمعبندی

جمعبندی از مبانی نظری و ادبیات پیشینه ارائهشده ،همراه با تأکید بر جای خالی پژوهش در حال اجرا

5

جمعبندی کلی از مجموع جمعبندیهای انجامشده بهنحویکه جای خالی تحقیق با عنوان مورد شما برجسته

جمعبندی

شود.

کلی

پژوهشگر و دانشجو هر چه قدر وقت بیشتر و با دقتی را برای پربار کردن این فصل مصرف کند ،در فصل پنج و برای
بحث و نتیجهگیری راحتتر خواهد بود .پژوهشگر باید در منابع مختلف ازجمله کتابها ،مقاالت ،پژوهشها و دیگر
پایاننامهها و رسالهها مبانی نظری مبتنی بر متغیرهای موردبررسی خود را به شرح جدول  4-2استخراج و با یک ربط
منطقی ساماندهی کند.

جدول  .4-2انواع مبانی نظری در پژوهش
توضیح

ردیف

انواع

1

مفهوم

تعاریف نظری در خصوص انواع موضوعات یا متغیرها

2

فرضیه

حدسهای بخردانهای که آزمون شده و نتیجه آن تأییدشده یا نشده

3

نظریه

فرضیههای تأییدشده در جوامع مختلف باقدرت تبیینی باالتر از فرضیه

4

مکتب

رویکردی کلی با پاسخ مشخص برای اجزای فلسفه (بیشتر در فلسفه)

5

قضیه

باقدرت تبیین باالتر از قبلیها مانند قضیه حد مرکزی (بیشتر در ریاضی)

6

اصول

با پذیرش عمومی باالتر مانند اصول اخالقی یا کار با وزنه

7

قانون

پذیرش با قطعیت کامل و قابل آزمون برای همه مانند قانون جاذبه یا نیوتن

8

پارادایم

9

الگو

چارچوبی از مبانی قبلی با رویکردی کاربردی و قابلفهم و اجرا

11

مدل

مجموعهای مادی ،ریاضی یا منطقی از ساختهای اساسی یک واقعیت

11

استعاره

یا شبیهسازی بر اساس مبانی قبلی برای درك و کاربرد بهتر

12

نما یا مد

بیان یک پدیده بر اساس یک یا دو ویژگی مهم به کمک نظریه یا الگو

13

الگوریتم

بیان یک مفهوم در قالب یک فرایند با شروع ،مراحل و نتیجه مشخص

14

نقشه ذهنی

چارچوب نظری برای بیان ایده یا مجموعهای افکار خاص

بیان مفاهیم در قالب اشکال دایره و خطوط به هم وابسته

روند شننکلگیری مبانی نظری در هر رشننته بسننیار متنوع و در بعضننی مواقع متفاوت بوده اسننت .در اغلب موارد
پژوهشنگران در مواجهه با مسنئله به تعریف مفهومی ،طرح پرسنش یا شنکلگیری فرضیههایی پرداختهاند و تالش برای
پاسخ به آنها یا آزمودن آنها در شرایط مختلف ،زمینه شکلگیری نظریهها یا پاسخهای کلی به برخی پرسشها را فراهم
کرده اسننت .در سننطحی کلیتر رویکردهای نظری که قادر به پاسننخهای برگرفته از یک ریشننه فکری به اجزای فلسننفه
داشنتند ،زمینه پدید آمدن مکاتب فکری و فلسفی را ایجاد کردند .در برخی علوم مانند هندسه ،ریاضی و فیزیک ،به مدد
اثبات ریاضننی ،قضننیههای با درجه قطعیت باال شننکل گرفتند (مانند قضننیه حد مرکزی در آمار یا قضننیه فیثاغور

در

هندسنه) .در برخی از حوزههای علوم انسانی ،با نزدیک شدن تجارب بشری ،اصولی شکل گرفتند که با کمترین تعارض
موردپذیرش عمومی قرار دارند (مانند اصنول اخالقی یا اصول کار با وزنه) .برخی دانشمندان در برخی از زمینهها شرایط
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پذیرش با قطعیت کامل بر اسننناس تمامی تجارب انسنننانی را فراهم کردهاند که به آن قانون گفته میشنننود .برای نمونه
میتوان به قوانین جاذبه زمین و قانون نیوتن اشاره کرد.
برخی دانشننمندان برای کاربردی و قابلدرك کردن مفاهیم نظری گفتهشننده اقدام به ایجاد مبانی نظری دیگری به نام
الگو ،مدل ،اسنننتعاره ،پارادایم ،نما ،الگوریتم و نقشنننه ذهنی کردند .در برخی موارد الگو و مدل یکسنننان در نظر گرفته
میشننوند و در برخی موارد ،در الگو بر رویکرد کیفی و در مدل بر رویکرد کمی تأکید میشننود .نکته مهم در تمامی این
توضیحات این است که پژوهشگر با هر یک از این مفاهیم میتواند ابعاد پژوهش و مسیر خود را عمق دهد .برخی مبانی
نظری بهعنوان «مبانی اصننلی» و برخی برگرفته از مبانی اصننلی و بهعنوان «مبانی فرعی» به شننرح شننکل  1-2شننناخته
میشوند.
مفهوم

قانون

فرضیه

مبانی نظری اصلی
نظریه

اصول

مکتب

قضیه

الف) پارادایم ،ب) مدل ،ج) الگو ،د) استعاره ،ه) مد ،و) الگوریتم ،ز) نقشه ذهنی
مبانی نظری فرعی
شکل  .7-2انواع مبانی نظری

در ادامه فصل دوم محقق باید فصل سوم خود را هم بر اساس پروپوزال تهیهشده بنویسید .اغلب موارد فصل سوم در
پروپوزال نوشتهشده است که بامطالعه بیشتر روی برخی از بخشها مانند ابزار جمعآوری دادهها و اطمینان یا کسب روایی
و پایایی بهطور مفصلتری در فصل سوم گزارش میشود .در فصل سوم محتوایی به شرح جدول  5-2سامان داده میشود.
جدول .5-2الگوی نگارش و سامان دادن فصل سوم با عنوان روششناسی تحقیق
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توضیح

ردیف

محورها

1

مقدمه

2

روش تحقیق

معرفی روش تحقیق از ابعاد مختلف

3

جامعه و نمونه

معرفی جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری

4

ابزار جمعآوری دادهها

5

روش تجزیهوتحلیل یافتهها

معرفی محتوای فصل

معرفی ابزار ،روایی و پایایی آن
معرفی انواع روشهای تجزیهوتحلیل یافتهها

انواع دستهبندی از روشهای تحقیق در جدول  6-2ارائهشده است که محقق باید تا حد امکان از ابعاد مختلف آن را
معرفی نماید .اگر امکان معرفی روش تحقیق از همه ابعاد دهگانه آن ممکن نباشد ،باید حداقل از بعد هدف و راهبرد
اجرای پژوهش روش خود را معرفی کند.
جدول  .6-2انواع تقسیمبندیهای روش تحقیق
ردیف

محور تقسیمبندی

انواع

1

هدف و ماهیت

بنیادی

نظری

کاربردی

2

طول مدت اجرا

مقطعی

سری زمانی

طولی

3

محل اجرا

میدانی

اسنادی

آزمایشگاهی

4

زمان موردبررسی

گذشتهنگر

حال نگر

آیندهنگر

5

میزان ژرفا

پهنانگر

ژرفانگر

6

منطق اجرا

اکتشافی

توصیفی

توجیهی

7

موردمطالعه

کل جامعه

نمونه از جامعه

موردی

8

نوع جستجوی داده

کمی

کیفی

ترکیبی

9

راهبردی یا استراتژی

آزمایشی

توصیفی

کیفی

11

فلسفی (پارادایم)

اثباتگرا

ساختارگرا

سایر

پیشگویانه

ترکیبی

پس از معرفی روش تحقیق ،محقق باید جامعه خود را بهطور دقیق مشخص کند .اگر قرار است دادهها از کل جامعه
موردنظر بررسی شود که گزارش خواهد شد؛ اما اگر قرار است نمونهای از جامعه انتخاب شود ،باید روش نمونهگیری
خود را بر اساس یکی از موارد جدول  7-2مشخص و معرفی نماید .همچنین باید درباره منطق انتخاب روش نمونهگیری
خود توضیح دهد.

26

جدول .1-2انواع روشهای نمونهگیری
انواع

انواع روش

ر

زیرشاخه

توضیح

نمونهگیری
تصادفی

1

تصادفی ساده

فرصت برابر برای انتخاب شدن

با جایگزین-بدون جایگزین

یا احتمالی

2

سیستماتیک یا منظم

انتخاب تصادفی به شیوه منظم

فهرستهای منظم-رایانه

3

طبقهای

گروهبندی متجانس و انتخاب طبقهای

متناسب با تعداد گروهها-

4

خوشهای

خوشه کردن تصادفی تا یک خوشه

جغرافیایی-متناسب با حجم

5

ترکیبی

ترکیب روشهای قبلی با هم

مانند ترکیب خوشهای و

1

هدفمند یا قضاوتی

انتخاب بر اساس خصوصیات ویژه

غیر تصادفی

2

در دسترس یا آسانیاب

انتخاب افراد در دسترس

یا غیر

3

داوطلبانه

انتخاب افراد داوطلب

احتمالی

4

مراکز خرید

انتخاب عابران یا گذریها در مراکز خرید

5

سهمیهای

بر اساس ویژگیهای خاص طبقات با تناسب

6

اتفاقی یا اله بختکی

هرکدام از افراد جامعه که شد

7

گلوله برفی یا افزایشی

هر فرد منتخب افراد دیگری را معرفی میکند

8

مطالعه موردی

یک گروه یا فرد خاص

9

مورد شاخص

انتخاب شاخصترین موارد

11

سرآمدان یا کارشناسان

انتخاب سرآمدان یا متخصصانی باتجربه خاص

11

ناهمگن

به دست آوردن تمامی نظرها نهفقط شاخصها

12

ترکیبی

استفاده از بیش از یک روش غیر تصادفی

1

ترکیبی

ترکیب روشهای احتمالی و غیر احتمالی

نامتناسب

تصادفی ساده

ترکیبی

باهدف مادی یا معنوی

مانند سهمیهای – اتفاقی

پس از مشخص شدن روش نمونه گیری باید به تعداد نمونه و کفایت نمونه در صورت نیاز به تعمیم نتایج نمونه به
جامعه اشاره کرد .برای این منظور کفایت نمونه را میتوان از روشهای «حداقل نمونه برای تعمیم با خطای قابلپذیرش
مانند  111نمونه»« ،استفاده از جداول محاسبهشده مانند جدول مورگان» و « استفاده از فرمولهای محاسباتی» استفاده کرد.
کفایت نمونه در برخی روشها مانند تحلیل محتوای کمی از ویژگیهای خاص خود برخوردار است .به همین علت انواع
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روش های مناسب برای تشخیص کفایت نمونه برای تعمیم نتایج به جامعه در بخش دوم و با توجه به هر روش پژوهش
خاص مطرح خواهند شد.
در ادامه معرفی جامعه ،نمونه ،روش نمونهگیری احتمالی و ارائه میزان اطمینان از کفایت نمونه برای تعمیم نتایج به
جامعه؛ باید ابزار یا روش جمعآوری دادهها را مشخص کرد .انواع ابزارها و روشهای جمعآوری دادهها در جدول 8-2
معرفیشده است.
جدول .8-2انواع ابزارهای اندازهگیری متغیرها و جمعآوری دادهها
ردیف

توضیح

ابزار اندازهگیری
1

اندازهگیری نظرات و نگرشها نسبت به موضوعات یا پدیدههای خاص

1

پرسشنامه

2

چکلیست یا فهرست کنترل

3

برگه کدگذاری

4

آزمون

اندازهگیری توانایی افراد در زمینههای خاص

5

مصاحبه

اندازهگیری نظرات و نگرشها نسبت به موضوعات خاص با پرسش و پاسخ شفاهی

6

مشاهده

اندازهگیری رفتارها ،واکنشها و اقدامات در رابطه با موضوعات خاص با مشاهده

7

برگههای یادداشت

اندازهگیری رویدادها ،اسناد و سوابق در رابطه با موضوعات و پدیدههای خاص

8

اندازهگیری آزمایشگاهی

11

گروه متمرکز

اندازهگیری نظرات و نگرشها با مصاحبه همزمان با چند نفر

11

ضبطصوت

دستگاه ضبط صدا

12

ضبط تصویر

دستگاه ضبط تصویر

اندازهگیری تعداد و کمیتهای موجود در زمینههای موردبررسی
اندازهگیری فراوانی کیفیتهای خاص در اسناد و رسانههای مختلف

2

اندازهگیری رویدادها ،اسناد ،سوابق و رفتارها در محیطی کنترلشده

در فصول آتی با جزئیات بیشتری به شرح بیشتر این ابزارها و روشها پرداخته خواهد شد .درنهایت پژوهشگر باید
روشهای تجزیهوتحلیل یافتههای خود را معرفی کند.
.9-2

اندازهگیری متغیرها و گردآوری دادهها

در این مرحله پژوهشگر به کمک ابزار یا روش معرفیشده به گردآوری دادهها میپردازد .با توجه به کمی یا کیفی یا
ترکیبی بودن روش جمعآوری دادهها از پروتکلهای مختلفی استفاده میشود که در فصول بعد با جزئیات بیشتری معرفی
خواهد شد.
.4-2

تجزیهوتحلیل دادهها

تجزیهوتحلیل دادههای کمی با کیفی تفاوت دارد .در تحلیل دادههای کمی بیشتر از روشهای آماری استفاده میشود و با
توجه به شرایط مختلف دادههای آماری از الگوهای مختلفی استفاده خواهد شد که در فصول آتی به آنها اشاره میشود.
1. Questionnaire
2. Clinical measurement
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.5-2

بحث و نتیجهگیری

در مرحله پایانی از گام اجرای پژوهش بر روی تحلیل دادهها و یافتههای حاصل از آنها بحث و نتیجهگیری صورت
میگیرد .درواقع هر یافته بر اساس مبانی نظری و ادبیات پیشینه فصل دوم تحلیلشده و به تحقیقات همسو و ناهمسو با
آن یافتهها اشاره میشود و درنهایت به دالیل احتمالی این همسویی یا ناهمسوییها از دید محقق پرداخته میشود .در ادامه
پژوهشگر بر اساس یافتهها و بحث بهعملآمده به ارائه پیشنهادهایی کاربردی برای رفع مسئله میپردازد .همچنین محقق
بر اساس موانع یا محدودیتهای موجود در تحقیقات انجامشده به ارائه پیشنهادهای پژوهشی برای سایر محققین خواهد
پرداخت .پیش از پیشنهادها بهتر است که پژوهشگر محدودیتهای موجود در تحقیق خود را گزارش کند.
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فصل سوم
ساماندهی و انتشار پژوهش
هدف کلی :آشنایی با نحوه ساماندهی و انتشار پژوهش
اهداف یادگیری
 آشنایی با نحوه ساماندهی و تدوین گزارش پژوهش یا رساله
 آشنایی با انعکاس نتایج پژوهش از طریق مقاله
 آشنایی با انعکاس نتایج پژوهش از طریق همایش
 آشنایی با انعکاس نتایج پژوهش از طریق کتاب

30

مقدمه
پس از اجرای پژوهش باید بتوان محتوای ایجادشده را در قالب الگوی دانشگاه پیام نور سامان داد و تدوین کرد .بر
اساس آیین نامه آموزشی دوره دکتری باید مقاالتی از رساله مستخرج شود و پس از چاپ یک مقاله و پذیرش مقالهای
دیگر ،دانشجوی دکتری مجوز دفاع دریافت خواهد کرد .همچنین محقق میتواند با برقراری ارتباط مؤثر با افراد یا
سازمانهای ذیربط برای کاربرد رساله و پیشنهادهای ارائهشده اقدام کند .در این فصل به جزئیات این موارد پرداخته
خواهد شد.
.7-9

فرایند پژوهش با تأکید بر گام ساماندهی و انتشار پژوهش

گام ساماندهی و انتشار پژوهش شامل سه مرحله اساسی به شرح جدول  1-3دارد.
جدول  .7 -9فرآیند پژوهش با تأکید بر گام ساماندهی و انتشار پژوهش
فرآیند کلی پژوهش
طراحی پژوهش

ردیف

توضیح

مراحل

1

انتخاب حوزه مطالعاتی

حوزهای که قرار است در آن متخصص شویم

2

انتخاب مهمترین چالش یا مسئله

تهیه فهرستی از مسائل و مشکالت در حوزه مطالعاتی

3

تبدیل چالش یا مسئله بهعنوان

انتخاب یک مسئله مهم و نوشتن عنوان پژوهشی برای آن

4

تهیه پیشنهاد تحقیق یا پروپوزال

تدوین یک پروپوزال یا گامهای الزم برای اجرای پژوهش

1

تدوین کلیات تحقیق

ساماندهی بیان مسئله ،اهمیت ،ضرورت ،اهداف ،سؤاالت یا
فرضیهها ،مبانی نظری ،ادبیات پیشینه و روششناسی

اجرای پژوهش
اندازهگیری متغیرها و گردآوری

تهیه ابزار ،اندازهگیری و گردآوری دادهها از نمونه مشخصشده

2

دادهها در رابطه با فرضیه یا سؤال

در رابطه با فرضیهها یا سؤاالت تحقیق

3

تجزیهوتحلیل دادهها

تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوریشده

4

بحث و نتیجهگیری

بحث و نتیجهگیری از تجزیهوتحلیل دادهها و ارائه پیشنهاد

ساماندهی و انتشار

1

ساماندهی و تدوین گزارش تحقیق

ساماندهی نهایی مطالب پژوهش در طول فصلهای رساله

پژوهش

2

انعکاس نتایج تحقیق

سخنرانی ،تولید مقاله ،پوستر و کتاب

3

اجرای نتایج تحقیق

پیگیری اجرایی شدن نتایج تحقیق توسط بخش مربوطه

.2-9

راهنمای نگارش رساله دکتری در دانشگاه پیام نور

انتظار میرود دانشجویان گرامی زیر نظر استادان راهنما و مشاور ضمن رعایت چارچوب «راهنمای نگارش رساله در
دانشگاه پیام نور» نسبت به تدوین گزارش نهایی تحقیق خود اقدام کنند.
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 .7-2-9جلد رساله
در روی جلد رساله باید موارد به شرح جدول  2-3رعایت شود.
جدول  .2-9نکات الزم برای روی جلد رساله
مالحظات

ردیف
1

رنگ جلد رساله دکتری تخصصی مشکی ساده

2

جنس جلد از مقوا با ضخامت  2تا  3میلیمتر با روکش چرم مصنوعی (گالینگور)

3

قطع جلد حداکثر نیم سانتیمتر بزرگتر از قطع کاغذ

4

چاپ نوشتههای روی جلد بهصورت زرکوب یا نقرهکوب

5

تمام مندرجات روی جلد بهغیراز آرم دانشگاه نسبت به دو طرف چپ و راست آن بهطور کامل در وسط باشد.

6

در قسمت عطف یا شیرازه و ستون فقرات کار ،عنوان رساله ،نام و نام خانوادگی نویسنده و سال دفاع بهصورت طالکوب یا
نقرهکوب باشد.

7

کلیه مندرجات مورداشاره به زبان انگلیسی در پشت جلد نیز زرکوب یا نقرهکوب باشد.

8

در صفحه جلد به انگلیسی که مطالب آن ترجمه روی جلد فارسی است ،تاریخ ،ماه و سال آن به میالدی باشد.

9

حرف اول تمامی کلمات انگلیسی عنوان ،بهجز کلمات اضافه مانند  andو  ofباید با حرف بزرگ تایپ شود.
جدول  .9-9فهرست مطالب روی جلد به ترتیب از باال به پایین

ردیف

مطالب روی جلد به ترتیب

1

آرم دانشگاه پیام نور (در ابعاد  3تا  4سانتی مترمربع در باالی وسط صفحه بافاصله  2سانتیمتر از لبه باال)

2

عبارت «دانشگاه پیام نور» زیر آرم

3

نام مرکز /واحد دانشگاهی پیام نور

4

عبارت «رساله دکتری تخصصی  Ph.Dدر رشته  .»..............نام رشته تحصیلی بهصورت کامل و بر اساس اطالعات رشته در
کارت دانشجویی الزامی است.

5

عنوان »رساله» برای مقطع دکتری تخصصی

6

عبارت «استاد راهنما» و ذکر نام استاد یا استادان راهنما (از عبارت سرکار خانم ،جناب آقا و  ...خودداری شود).

7

عبارت «استاد مشاور» و ذکر نام استاد یا استادان مشاور (از ذکر عبارات سرکار خانم ،جناب آقا و  ...خودداری شود)

8

کلمه «نگارنده» و ذکر نام نگارنده (نام دانشجو)

9

در پایان ،سال تحصیلی مطابق با تاریخ دفاع از رساله /پایاننامه نوشته شود (نمونه شرح روی جلد پیوست است).

طرح انگلیسی پشت جلد باید مطابق طرح فارسی باشد عبارت  Supervisorبرای عنوان استاد راهنما و عبارت
 Advisorبرای عنوان استاد مشاور استفاده شود (ماه و سال میالدی مطابق با تاریخ دفاع از رساله نوشته شود) .همچنین
تمام مندرجات روی جلد نسبت به دو طرف چپ و راست باید کامالً در وسط قرار گیرد.
 .2-2-9شمارهگذاری صفحات رساله
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الگوی شمارهگذاری صفحات رساله به شرح جدول  4-3است.

جدول  .4-9شمارهگذاری صفحات ابتدایی یا فرعی با حروف ابجد و صفحات اصلی با اعداد فارسی
ضوابط

شماره
صفحه
بدون شماره

اولین صفحه پس از جلد ،صفحه سفید (آستر بدرقه)

آ

صفحه بسم ا ...الرحمن الرحیم

ب

کلیه مندرجات روی جلد با همان ترتیب ،فاصلهها و فونتهای روی جلد

ج

صفحه تأییدیه هیئتداوران که باید به امضای استاد راهنما ،مشاور ،داور و ( ...صورتجلسه دفاع) برسد و مطابق نمونه
دانشگاه تهیه و پس از امضا در جلسه دفاع رساله درج شود.

د

فرم تعهد اصالت رساله که دانشجویان باید این فرم را مطابق پیوست این دستورالعمل تایپ و در این صفحه قرار دهند.

ه

سپاسگزاری

و

صفحه «تقدیم به» در صورت تمایل

ادامه حروف

فهرست مطالب (شامل عناوین اصلی و فرعی فصلها ،عناوین پیوستها)

ادامه حروف

فهرست جدولها (شماره جدول ،عنوان جدول و شماره صفحهای که جدول در آن درجشده است).

ادامه حروف

فهرست عالئم و کلمات اختصاری ( ،)Abbreviationsدر صورت ضرورت
چکیده فارسی

1
ادامه عدد

متن اصلی :شامل مقدمه ،فصلهای اصلی (یافتهها و بحث) و نتیجهگیری است.

ادامه عدد

فهرست منابع (ابتدا منابع فارسی سپس منابع انگلیسی) تحت یک بخش

ادامه عدد

پیوستها

ادامه عدد

چکیده انگلیسی (شماره روی صفحه فارسی و مثل قبل است).

ادامه عدد

صفحه انگلیسی مشابه طرح روی جلد انگلیسی (شماره روی صفحه فارسی و مثل قبل است).

بدون شماره

صفحه سفید

شماره صفحات با رعایت فاصله  5سانتیمتر از پایین صفحه و کامالً در وسط صفحه قرار میگیرد.
جدول  .5-9شمارهگذاری و عنوان جدولها ،نمودارها ،شکلها و نقشهها
ردیف
1

شمارهگذاری
شمارهگذاری با دو شماره است که با خط تیره از هم جدا میشوند ،برای نمونه (شکل  )5-3یا (جدول  )5-3که به معنای
پنجمین شکل یا جدول در فصل سوم است .ضمناً عنوان شکلها و نمودارها و نقشهها باید در پایین آنها و عنوان جدولها در
باالی آنها آورده شود.

2

چنانچه جدول ،شکل و یا تصویری از مرجعی آورده شده باشد ،باید در انتهای عنوان جدول یا شکل ذکر شود .چنانچه جداول یا
تصاویر توسط نویسنده تهیهشده باشد ،نیازی به ذکر این مطلب نیست.

3
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نتایج عددی یک موضوع ،تنها به یک صورت (شکل یا جدول) ارائه شوند.

4

هر جدول از شماره ،عنوان ،سرستونها و متن جدول تشکیل میشود .هر جدول با یک خط افقی از شماره و عنوان جدول جدا
میشود .سرستون جدول هم با یک خط افقی از متن جدول جدا و در زیر متن جدول نیز یک خط افقی ترسیم میشود .در داخل
متن جداول از درج خطوط عمودی و افقی خودداری شود .برای درج عنوان ،پس از کلمه «جدول» و شماره آن ،خط تیره و
سپس عنوان ذکر شود.

5

کلیه شکلها ،نمودارها و تصاویر با واژه «شکل» نامگذاری شده و عنوان شکل در زیر آن درج شود .برای درج عنوان هر شکل،
پس از کلمه شکل و شماره آن ،خط تیره و سپس عنوان ذکر شود.

6

شماره جدول (ها) و شکل (ها) به ترتیب ارائه نتایج آنها در رساله تعیین و محل قرارگیری شماره آنها پس از ارائه نتایج
ذیربط در متن است.

7

نتایج و بررسیهای آماری به یکی از روشهای علمی منعکس شوند .چنانچه محاسبات آماری در سطوح  %5و  %1منجر به
اختالف معنیدار شد به ترتیب با یک و دوستاره نشان داده و در صورت معنیدار نبودن اختالف با عالمت  nsمشخص شوند.

برای شمارهگذاری روابط و فرمولها نیز هر رابطه یا فرمول در متن رساله با دو شماره و جداسازی آنها با خط تیره
مشخص میشوند .مثالً هفتمین رابطه یا فرمول در فصل چهارم بهصورت ( )7-4نوشته میشود .الزم است این
شمارهگذاری در سمت راست رابطه در همان خط نوشته شود.
 .9-2-9الگوی فصلبندی رساله
برای فصلبندی رساله «متن» شامل فصلهای اصلی متناسب با موضوع و رشته تحصیلی ،یافتهها ،بحث و نتیجهگیری و
پیشنهادها است .معموالً فصلبندی متن بر اساس گستره زمانی و دورههای تاریخی ،تقسیمات موضوعی و مضمونی و یا
ترکیبی از هر دو صورت میگیرد .توصیه میشود فصلبندی بر اساس جدول  6-3باشد.
جدول  .6-9فصلبندی رساله
ردیف

فصول

1

فصل اول

2

فصل دوم

توضیح
یا «کلیات یا طرح تحقیق» که درواقع همان ساختار پروپوزال را دارد که بهصورت تفصیلی ارائه میشود و
باید شامل مواردی چون بیان مسئله ،اهداف و ضرورت تحقیق ،چارچوب نظری ،فرضیه و سؤاالت ،روش
تحقیق و ...باشد.
یا «پیشینه تحقیق» شامل ادبیات و مستندات ،چارچوبها و مبانی ،سابقه و پیشینه تحقیق (دستهبندی
موضوعی هم میتواند باشد ،ولی شرط زیر هم رعایت شود).
الف) منابع داخلی (از قدیم به جدید) با ذکر سال تحقیق دقیق یا در صورت لزوم مکان تحقیق ،روش و
نتایج تحقیقات (به این نکته توجه شود که مقاالت انگلیسی درصورتیکه در ایران کار شده و نویسنده آن
ایرانی است ،منبع داخلی محسوب میشود).
ب) منابع خارجی (از قدیم به جدید) سال تحقیق دقیق یا در صورت لزوم مکان تحقیق ،روش و نتایج
تحقیقات
ج) جمعبندی از منابع با دستهبندی خالصه و ذکر ارتباط مطالب با هم و موضوع تحقیق در یک یا دو
صفحه
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3

سایر فصلها

بر اساس روش پژوهش در رشته تحصیلی به بیان روش تحقیق انجامشده و یافتهها و تجزیهوتحلیلهای
انجامشده اختصاص خواهد داشت.
نتیجهگیری :نتیجه در حقیقت نقش بسیار مهم و ظریفی در جمعبندی تحقیق دارد .در اینجا ،شرح فصول و
یافتههای مهمی که از آنها بحث شده بهصورت خالصه عرضه میشود و از مجموع تحقیق ،نتیجهگیری
میشود .محقق همچنین میتواند مسائلی را که بیجواب ماندهاند و به پژوهشهای بعدی نیاز دارند فهرست
کند و راهحلهای بهدستآمده نسبی یا قطعی را گزارش کند.

 .4-2-9الگوی ارجاع داخل متن و منبع نویسی
برای مأخذ آوری و منابع باید به دو بخش توجه داشت .نخست شیوه نگارش و مأخذ آوری درونمتن است که باید با
تبعیت از منابع معتبر انتشاریافته در این زمینه (ترجیحاً انتشارات مرکز نشر دانشگاهی ،سمت ،فرهنگستان زبان و ادب
فارسی ،دانشگاه تهران و  )...صورت پذیرد .ضرورت دارد تمامی منابعی که مورداستفاده قرارگرفتهاند بهصورت مستند و
امانتدارانه در متن ارائه شوند .شیوه استناد به منابع ،با توجه به نظر استاد راهنما و شیوهنامه انتخابی به یکی از روشهای
پذیرفتهشده در مجامع علمی صورت پذیرد.
بحث دوم فهرست منابعی است که در آخر رساله آورده میشود .فهرست منابع فارسی و منابع غیرفارسی بر اساس
روش  APA1یا ( VANCOVERمتناسب با رشته) تهیه و باید مجزا از هم نوشته شوند .ولی پیوسته و پشت سر هم بر
اساس نام اول نویسنده مرتب شوند .فهرست منابع فارسی و منابع غیرفارسی به ترتیب برحسب تقدم حروف الفبای فارسی
نام خانوادگی نویسنده اول و التین نیز حرف اول نام خانوادگی نویسنده اول بهصورت نمونههای جدول  7-3تنظیم شوند.
جدول  .1-9انواع نمونههای منبع نویسی
ردیف

انواع

نمونه

1

کتاب با یک

 -کریمی ،ی .)1382( .روانشناسی اجتماعی :نظریهها ،مفاهیم و کاربردها (چاپ یازدهم) .تهران :نشر ارسبان 345 .ص

نویسنده

وین رایت ،و( .بیتا) .عقل و دل ( .)2111ترجمه :محمدهادی شهاب ( .)1389قم :انتشارات پژوهشگاه علوم ومعارف اسالمی  341ص.

2

کتاب با دو
نویسنده

3

کتاب با سه
نویسنده و بیشتر

-Pegrum, M. (2009). From blogs to bombs: The future of electronic technologies in
education. Crawley, W.A: UWA Publishing.
 مارشال ،ك .و راسمن ،گ .)1995( .روش تحقیق کیفی .ترجمه :علی پارسائیان و سید محمد اعرابی ( )1377تهران:انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
-Page, A. C., & Stritzke, W. G. K. (2015). Clinical psychology for trainees: Foundations
of science-informed practice(2nd ed). Cambridge: Cambridge University Press
سرمد ،ز ،.بازرگان ،ع ..حجازی ،الف .)1376( .روشهای تحقیق در علوم رفتاری .تهران :انتشارات آگه.-Ranzijn, R., McConnochie, K., & Nolan, W. (2009). Psychology and indigenous
Australians: Foundations of cultural competence. South Yarra, Vic: Palgrave
Macmillan.

1. American Psychology Association
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.)9-26(  کریس راست (ویراستار) بهبود یادگیری دانشآموز. ده سال بهبود یادگیری دانشآموز.)2113(  گراهام،گیبس
. دانشگاه آکسفورد:بریتانیا
-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.)1372( . ب، و سلیمانی،. م، یعقوبی،. ق،اسدالهی-

 در کتابهای:مقاله
1

4

ویراستاریشده

 مجله:مقاله

5

مقاله

6

،2  دوره، پژوهشهای روانشناختی.1366-67 ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی شهر اصفهان در سال تحصیلی
.32-26  ص،2 شماره
 بررسی دبی مؤثر جهت انتقال رسوبات معلق در آبراهههای حوزه آبخیز سد.)1381( . مهدوی م ع. ن،جهرمی.1125-1316  ص3  شماره،55  دوره، مجله منابع طبیعی ایران.زایندهرود
-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 ارائهشده به کنفرانس آموزش الکترونیکی ایران. چالشها و ضرورتها: دانشگاههای مجازی. م،دیلمقانی.1385  اردیبهشت12 شده در. بازیابی

آنالین/اینترنتی

-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
 در مجموعه مقاالت همایش تأملی بر دورههای. چالشهای ایجاد برنامههای دکتری برخط.)1386( . الف،خامسان-

 مجموعه:مقاله

. دانشگاه پیام نور،1386  اردیبهشت، تهران،دکتری ایران موسسه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی

7

مقاالت همایشها

 مقالههای.)149-152  صفحههای (ص. عوامل بیولوژیکی حاصلخیزی خاكهای زراعی.)1373( . ب،شکوری. تبریز،کلیدی سومین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران دانشگاه تبریز
-Game, A. (2001). Creative ways of being. In J. R. Morss, N. Stephenson & J. F. H. V.
Rappard (Eds.), Theoretical issues in psychology: Proceedings of the International
Society for Theoretical Psychology 1999 Conference (pp. 3-12). Sydney: Springer.
-Australian Psychological Society. (2008). Substance abuse: Position statement.
Retrieved from http://www.psychology.org.au/publications/statements/substance/
 پایایان نامه کارشناسی ارشد، بررسی مقایسهای ادراك خود در زمینه تحولی و سالمت روانی.)1389( . الف،خامسان. دانشگاه تهران،روانشناسی تربیتی
-Lockhart, E. (2009). The physical education curriculum choices of Western Australian
primary school teachers (Unpublished master’s thesis). University of Western Australia.
. بررسی مشکالت و نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند.)1391(  م، رسولی،. ق،کامبوزیا.گزارش طرح پژوهشی مصوب دانشگاه بیرجند

استناد به اینترنت

8

پایاننامه و گزارش

9

پژوهشی

گزارش طرح
پژوهشی

- 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/
. رشد: تهران. روانشناسی اجتماعی.) الف1387( . ی،کریمی-

منبع نویسی از یک

. آگه: تهران. روانشناسی شخصیت.) ب1387( . ی، کریمی-

نویسنده در یکسال

-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.

11

استانداردها یا

11
12

اختراعات

. کتاب ویراستاریشده کتابی است که هر فصل آن توسط یک یا چند نویسنده نگارش شده ولی مسئولیت کل کتاب تنظیمی بر عهده ویراستاران است.1
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13

منبع وقتی نویسنده

-Hornak, P. (1996). Resonator for magnetic resonance imaging of the ankle. U.S. Patent
No. 5,641,424.7.
معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان ( .)1393جوانان ،روابط خانوادگی و نسلی .تهران :انتشاراتسازمان ملی جوانان.

شخص نیست

14

مجله با نام مخفف

15

پاراگرافبندی

-Anonymous, (1992). Maize in Human nutrition. FAO food and Nutrition Series, No 25
FAO, Rome. 233p.
اگر مجله نام مخفف شناختهشده دارد ،از همان نام مخفف و در غیر این صورت از نام کامل مجله استفاده شود.
paragraph>Indent and sp>special>Hanging 0.8 mm

منابع

حتماً منابعی که در متن استفاده میشود ،باید در فهرست منابع آورده شود و آن منابعی نیز که در فهرست منابع آورده
میشود ،باید در متن آمده باشد .اکیداً ترتیب قدیم به جدید در متن و ترتیب الفبایی در فهرست منابع رعایت شود .برای
ارجاع خواننده به منابع مورد استناد در پروپوزال یا پایاننامه به یکی از اشکال جدول  8-3عمل میشود.
جدول  .8-9روشهای ارجاع داخل متن به منابع مورداستفاده بر اساس نام نویسنده
ردیف

انواع

1

نام نویسنده در
ابتدای جمله

نمونه
احمدی ( )1385بیان میدارد یا اظهار میکند یا در پژوهشی ...
یا اگر دو نویسنده باشد :احمدی و سمیعی ( )1385یا اگر بیش از دو نویسنده باشد :احمدی و همکاران
(...)1385
در منابع انگلیسی مثالً  )2117( Morganبیان میدارد ...یا  Morganو همکاران ( )2117بیان میکنند که...

2

نام نویسنده و

نام نویسنده و سال انتشار در پرانتز قرار میگیرد و بین نام نویسنده و سال انتشار ویرگول است مانند:

سال پس از بیان

........و نتایج اینچنین بوده است (علوی )1377 ،و اگر دو نویسنده باشد (علوی و سنایی )1389 ،و اگر

مطلب

بیش از دو نویسنده باشد (علوی و همکاران  )1391و برای منابع انگلیسی  .......نتایج اینچنین بوده است
( )Morgan ،2117و اگر دو نویسنده ( )Morgan and Morphy ،2117و با بیش از دو نویسنده بهصورت
( )Morgan et al. ،2117نوشته میشود.

3

نشانی اینترنتی

4

ماه میالدی

از ذکر ماه میالدی برای مرجع در کنار سال انتشار خودداری شود.

5

نقل از منبع

مطالبی که از یک منبع ترجمهشده نقل میشوند و حاوی نامهای انگلیسی هستند ،با رعایت امانت ،منبع

ترجمه

از نوشتن آدرس اینترنتی (وبسایت ،وبالگ) در متن رساله و بخش منابع جدا خودداری شود.

اصلی بهصورت انگلیسی درج شود.

 .5-2-9الگوی نگارش چکیده
برای نوشتن چکیده به مواردی به شرح جدول  9-3توجه شود.
جدول  .3-9مالحظات نگارش چکیده
ردیف
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مالحظات

1

چکیده (خالصه فارسی) باید بهصورت ممتد (بهصورت یک پاراگراف) نوشته شود.

2

شامل حداقل  151و حداکثر  311کلمه و حداکثر یک صفحه باشد.

3

در چکیده باید موضوع ،هدف ،روشها ،نتایج و نتیجهگیری (بدون بحث و ذکر منبع) درکلیترین شکل خود ارائه شوند.

4

در انتهای چکیده فارسی ،کلمات کلیدی که حداقل  3و حداکثر  6کلمه نوشته شود.

5

چکیده به زبان انگلیسی یا  Abstractباید ترجمه چکیده فارسی و در انتهای رساله و حداکثر در یک صفحه باشد در انتهای
چکیده انگلیسی نیز همان کلمات کلیدی فارسی یا ترجمه انگلیسی آورده میشود.

 .6-2-9اندازه فونتها در بخشهای مختلف
برای اندازه قلم جهت نگارش متن رساله از موارد جدول  11-3استفاده میشود.
جدول  .70-9انواع اندازه و نوع قلم برای نگارش متن رساله
ردیف

نوع متن

نوع قلم

اندازه قلم

1

متن فارسی

B Lotus

13

2

متن و کلمات انگلیسی در متن

Time New Roman

11

3

عنوان هر فصل

B Titr

18

4

تیترهای اصلی

B Zar bold

14

5

تیترهای فرعی

B Zar bold

12

6

عنوان چکیده فارسی

B Zar bold

14

7

متن چکیده فارسی

B Lotus

14

8

عنوان جدول یا شکل

B Lotus bold

12

9

متن جدول

B Lotus

حداکثر 12

11

زیرنویس جدول

B Lotus

حداکثر 12

11

پاورقی فارسی

B Lotus

12

12

پاورقی انگلیسی

Time New Roman

11

13

عنوان چکیده انگلیسی

Time New Roman bold

12

14

متن چکیده انگلیسی

Time New Roman

12

15

منابع فارسی

B Lotus

14

16

منابع انگلیسی

Time New Roman

12

 .1-2-9الگوی حاشیهبندی و فاصلهگذاری در صفحات
برای حاشیهبندی و فاصلهگذاری باید موارد جدول  11-3رعایت شود.
جدول  .77-9مالحظات حاشیهبندی و فاصلهگذاری
ردیف
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مالحظات

1

رعایت حاشیه سمت راست  3/5سانتیمتر و حاشیه باال و پایین و چپ  2/5سانتیمتر در سراسر رساله

2

اگر در مواردی اندازه شکل یا جدول بزرگتر از فضای داخل حاشیه بود ،با کوچک کردن آنها حاشیه رعایت میشود.

3

تعداد سطر در هر صفحه حداکثر  27و حداقل  23باشد.

4

فاصله سطرها در رساله برابر  1سانتیمتر معادل Singleدر  Wordاست.

5

فاصله بین عناوین با متن قبل ،یک سطر و با متن بعد فاصله نیاز ندارد.

6

بین عنوان جدول (شکل/نقشه) و جدول فاصله نیاز ندارد.

7

شماره صفحات اصلی با اعداد فارسی تایپ و فاصله آن تا پایین صفحه  1/5سانتیمتر و در وسط صفحه لحاظ میشود.

 .8-2-9الگوی طرح جلد رساله
طرح روی جلد پایاننامه به شرح شکل  1-3خواهد بود.

39

شکل  .7-9نمونه طرح روی جلد و داخل جلد به فارسی رساله دکتری

در شکل  2-3نمونه طرح زرکوب پشت جلد به انگلیسی برای رساله دکتری ارائهشده است.

40

شکل  .2-9نمونه طرح زرکوب پشت جلد به انگلیسی برای رساله دکتری
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 .3-2-9الگوی تعهدنامه اصالت رساله
تعهدنامه اصالت رساله به شرح متن ارائهشده در شکل  3-3خواهد بود.
تعهدنامه اصالت رساله
اینجانب  ......................دانشآموخته مقطع دکتری تخصصی در رشته..............
که در تاریخ  ................از رساله خود تحت عنوان .................................با کسب نمره ..........دفاع نمودهام،
بدینوسیله متعهد میشوم.
)1

این رساله حاصل تحقیق و پژوه انجامشده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاورهای علمی
و پژوهشی دیگران (اعم از پایاننامه ،کتاب ،مقاله و  )......استفاده نمودهام ،مطابق ضوابط و رویه
موجود ،نام منبع مورداستفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر و درج کردهام.

)2

این رساله قبالً برای دریافت هیچ مدرك تحصیلی (همسطح ،پایینتر یا باالتر) در سایر دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.

)3

چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ،قصد استفاده و هرگونه بهرهبرداری اعم از چاپ مقاله ،کتاب ،ثبت
اختراع و .......از این رساله را داشته باشم ،با ذکر نام استادان راهنما و مشاور و درج نام دانشگاه پیام
نور اقدام خواهم کرد.

)4

چنانچه در هر مقطع زمانی خالف موارد فوق ثابت شود ،عواقب حقوقی ناشی از آن را میپذیرم و
همچنین دانشگاه پیام نور مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار کند و در صورت ابطال
مدرك تحصیلیام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی
تاریخ و امضاء

شکل  .9-9نمونه تعهدنامه اصالت رساله

این تعهدنامه باید پس از امضا در متن رساله درج شود.
.9-9

شرایط الزم برای دفاع از رساله دکتری

دانشجو بعد از زمانی مشخص از تصویب پروپوزال و ضوابطی چون چاپ یک مقاله و تأیید نهایی اساتید راهنما ،مشاور
و داوری مجوز دفاع از رساله خود را خواهد داشت .حداقل زمان الزم برای دفاع از رساله ،پس از تصویب پروپوزال
«یکسال» خواهد بود.
بر اساس بخشنامه شماره /7/988د مورخ  96/1/21مبتنی بر مصوبات سیصد و هشتمین جلسه شورای پژوهشی مورخ
 95/12/22و همچنین بر اساس ماده  19آییننامه آموزشی دوره دکتری تخصصی و همچنین دستورالعمل اختصاص
بخشی از نمره کل پایاننامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری به دستاوردهای پژوهشی مستخرج (مصوب سیصد و پنجاه
و هشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه در تاریخ  95/1/29و مصوب یکصد و بیست و دومین جلسه شورای
دانشگاه در تاریخ  )95/4/13موارد به شرح جدول  12-3برای تمامی دانشجویانی که از اول مهرماه  1395دفاع میکنند،
الزماالجرا است.
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جدول  .72-9شرایط مقاالت برای دفاع دکتری
توضیح

ردیف

شرایط

1

اعتبار نشریه

نشریه علمی-پژوهشی مورد تأیید وزارتین یا  ISIموجود در لیست JCR

2

ترتیب اسامی

دانشجو یا استاد نفر اول باشد -نباید نام دیگری غیر از اساتید راهنما ،مشاور و دانشجو باشد ،مگر افرادی

3

محتوا

4

شرایط مجوز

که در تکمیل رساله نقش داشتهاند و آنهم با تأیید استاد راهنما باشد .استنادات بخش بینرشتهای یا تکمیلی
مقاله باید بعد از تأیید استاد راهنما به تأیید تیم داوری و یا شورای تخصصی گروه رسیده باشد .اسامی
استادان راهنما و مشاور به ترتیب بعد از نام دانشجو درج میشود .نویسنده مسئول یا عهدهدار مکاتبات می-
تواند استاد راهنما یا دانشجو بنا بر نظر استاد راهنما باشد .در مواردی که دو استاد راهنمای همکار وجود
دارد ،تصمیم در خصوص نویسنده مسئول یا عهدهدار مکاتبات با توافق استادان راهنما صورت میپذیرد.

دفاع
5

موارد ابطال دفاع

6

آدرسدهی

حتماً مستخرج از رساله باشد.
لزوم چاپ یک مقاله علمی-پژوهشی (مقاله پذیرششده بر اساس ماده  19آییننامه آموزشی دوره دکتری
برای مجوز دفاع پذیرفته نیست)
عدم رعایت مفاد فوق و لزوم پاسخگویی رئیس مرکز ،مدیر گروه و اساتید راهنما
لزوم آدرسدهی صحیح مقاله به شرح زیر:
فارسی ..... :گروه مدیریت ،دانشگاه پیام نور ،ص.پ ،3697-19395 .تهران ،ایران.
انگلیسی:
…..Department of Management, Payame Noor University (PNU), P.O. Box19395-3697,
Tehran, Iran.
درج واژه شهر تهران ،صندوق پستی و مخفف  PNUدر صورت عدم قرارگرفتن در شیوهنامه نگارش مقاله

نشریه یا همایش ،الزامی نیست.

در شیوه «آموزشی-پژوهشی» و «پژوهش محور» دوره دکتری تخصصی ،برای اخذ مجوز دفاع دانشجو ملزم به چاپ
مقاله علمی است .نمره دانشجوی دکتری پس از دفاع ،ازنظر کیفیت حداکثر بسیار خوب و ازنظر کمی حداکثر 18
ارزیابی میشود (کاربرگ شماره  .)5در سامانه گلستان نمره رساله در دو بخش نمره دفاع بر مبنای  18و نمره دستاورد
پژوهشی بر مبنای دو ،طراحی و ثبت میشود .دانشجو برای اخذ دو نمره میتواند  8ماه از تاریخ دفاع در سنوات مجاز
تحصیلی و داشتن زمان مجاز برای معافیت تحصیلی برابر جدول  13-3و مطابق کاربرگ شماره  6مدارك پذیرش یا
چاپ مقاالت مستخرج از رساله را ارائه نماید .در صورت عدم تمایل دانشجو و پذیرش نمره رساله بر مبنای  18یا اتمام
سنوات تحصیلی یا مهلت  8ماه پس از تاریخ دفاع ،رساله دانشجو ازنظر کیفیت حداکثر بسیار خوب و ازنظر کمی
حداکثر  18ارزیابیشده و نمره دانشجو قطعی و تسویهحساب خواهد کرد.
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جدول  .79-9تعیین نمره اختصاصی به دستاورد پژوهشی مستخرج در دکتری تخصصی
حداکثر نمره

حداکثر

نوع دستاورد پژوهشی

ردیف

برای هر

نمره در

مورد

موضوع

1

پذیرش یا چاپ مقاله در مجلههای نمایه شده  Scopusیا تأیید استاد راهنما

1/25

1/5

2

پذیرش قطعی هر مقاله در مجالت نمایه دار (علمی –پژوهشی وزارتین و  ISIدارای ضریب

1/75

1/5

تأثیر) با تأیید استاد راهنما
3

چاپ مقاله در مجالت نمایهدار (علمی-پژوهشی وزارتین و  ISIدارای ضریب تأثیر) با تأیید

1

2

استاد راهنما
4

پذیرش یا چاپ مقاله در مجلههای نمایه شده  ISIو مجلههای علمی-ترویجی وزارتین

5

اختراع مورد تأیید مراجع علمی ،اکتشاف ،اثر بدیع هنری ،اخذ جوایز از مسابقات و جشنوارههای

1/5

1/5

1

2

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

کارشناس پژوهشی مرکز ،مسئول بررسی دقیق آثار پژوهشی ارائهشده و تطبیق آن با مفاد این دستورالعمل بوده و
ملزم به ارزیابی اصالت اصل آثار یا گواهیهای ارائهشده است.
.4-9

الگوهای انتشار نتایج رساله

انتشار و ارائه نتایج رساله به شکلهای مختلفی به شرح جدول  14-3صورت میگیرد.
جدول  .74-9انواع الگوهای انتشار نتایج رساله
توضیح

ردیف

الگوها

1

شفاهی یا سخنرانی

2

مقاله پژوهشی

تهیه مقاله با ساختار پژوهشی برای نشریات علمی –پژوهشی و علمی -ترویجی

3

مقاله مطبوعاتی

مقاله با ساختار مطبوعات عمومی و عامهپسند

4

پوستر

برای همایشها و انواع مراکز و رویدادهای علمی معتبر

5

کتاب

تهیه کتاب بر اساس نتایج حاصل از رساله

برای نمونه سخنرانی در جلسه دفاع از رساله یا همایشها و نشستها

 .7-4-9ارائه نتایج رساله بهصورت سخنرانی یا شفاهی
برای ارائه نتایج بهصورت سخنرانی یا شفاهی بهویژه در جلسه دفاع از رساله دکتری مالحظات متعددی ازجمله تهیه
اسالیدهایی برای نمایش همراه با سخنرانی موردتوجه قرار میگیرد .برای تهیه این نوع اسالیدها از نرمافزارهایی مانند
پاورپوینت یا پرزی استفاده میشود .کار با نرمافزار پاورپوینت از آفیس ،بسیار ساده و رایج است .اسالیدها یا صفحات
مناسب پاورپوینت ،به سخنرانی و درك و پذیرش بهتر مخاطبان کمک میکند .هرچند تهیه پاورپوینت برای دفاع از
رساله کاری هنری و سلیقهای است ،اما باید به مالحظاتی به شرح جدول  15-3توجه داشت.
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جدول  .75-9مالحظاتی برای تهیه پاورپوینت مربوط به جلسه دفاع از رساله
توضیح

ردیف

مالحظات

1

کوتاه نویسی در هر خط

هر خط بین  5تا  9کلمه

2

خالصهنویسی هر سطر

هر اسالید بین  5تا  9سطر (خط)

3

قانون طالیی 7*7

یعنی هر خط  7کلمه و هر اسالید یا صفحه  7سطر (هر چه کوتاهتر بهتر)

4

درك سریع مخاطب

امکان درك کلی و سریع مخاطب از هر صفحه یا اسالید در یک نگاه

5

کمک به ارائه شفاهی

کمک با ساماندهی سخنران در بیان مطالب و برقراری ارتباط منطقی بین مطالب مختلف

6

برجستهسازی

تنها ارائه مطالب مهم و کلیدی با تأکید بر برجستهسازی آنها

7

پرهیز از گنگ گویی

پرهیز از جمالت و کلمات و تصاویر ناقص ،مبهم و بیمعنی

8

استفاده از تصویر

9

کنتراست رنگ

11

سایز نوشته

انتخاب سایز فونت مناسب برای خوانده شدن از فاصله دور (حداقل  25متر)

11

تعداد اسالید

متناسب با زمان سخنرانی و اغلب کفایت  31اسالید برای  15تا  21دقیقه سخنرانی

12

شمارهگذاری اسالیدها

13

فیلم و صدا

14

انتخاب عناوین مناسب

کاربرد تصویر ،گراف ،نقشه و نمودار مرتبط و تقویتکننده متن
انتخاب رنگ متن و زمینه با تضاد مناسب و قابلیت تشخیص متن (مانند آبی و زرد)

برخورداری از شماره صفحه یا اسالید برای بازگشت سریع به آن
استفاده از فیلم ،صدا و موسیقی متناسب با مطالب در صورت امکان (کمتر استفاده میشود)
اسالیدها برگرفته از رساله و با عناوینی چون «مقدمه ،بیان مسئله ،اهداف و  »...باشد.

باید قبل از شروع جلسه دفاع از امکان پخش تصاویر اسالید مطمئن شد .انتخاب عناوین مناسب اسالیدها را می-
توان با توجه به جدول  16-3انجام داد.
جدول  .76-9محتوا و عناوین منتخب برای اسالیدهای دفاع از رساله
ردیف

عنوان اسالید

شامل

محل استفاده

حداکثر تعداد

1

شناسنامه

عنوان ،نام اساتید و دانشجو ،تاریخ دفاع

صفحه روی جلد

1

2

مقدمه و طرح مسئله و

معرفی متغیرها ،بیان مسئله ،اهمیت ،ضرورت و

فصل یک

3

اهمیت و ضرورت آن

دلیل انتخاب موضوع و کاربران

3

اهداف

شامل اهداف کلی و فرعی

فصل یک

1

4

فرضیهها یا سؤاالت

فرضیهها یا سؤاالت مطرحشده

فصل یک

1

5

ادبیات پیشینه

منتخب تحقیقات داخلی و خارجی قبلی

فصل دوم

2

6

روششناسی تحقیق

روش تحقیق ،جامعه ،روش نمونهگیری و ابزار

فصل سوم

2

7

روش آماری

روشهای مورداستفاده و دلیل انتخاب

فصل سوم

1

8

یافتهها ،بحث و نتیجه

ارائه یافتهها با جدول یا نمودار و توضیحات

فصل چهارم و پنجم

15

همراه با بحث و نتیجهگیری روی هر یافته
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9

پیشنهادهای کاربردی

کاربردها برای هر یافته

فصل پنجم

1

11

پیشنهادهای پژوهشی

موضوعات پژوهشی برای دیگران

فصل پنجم

1

11

سپاس

سپاسگزاری از توجه و همراهی حضار

-

1

برای ارائه و سخنرانی مناسب و مؤثر در جلسه دفاع از رساله باید با آرامش و بدون احساس هرگونه تهدید سخن
گفت .حتی هرگونه ایراد و انتقاد به کار پژوهشی ارائهشده میتواند فرصتی برای بهبود آن باشد .در جلسه دفاع ،سخنران
در فرصت  31دقیقه ،پژوهش و نتایج آن را در محورهای مورداشاره در عناوین اسالید ارائه میدهد .پس از پایان
سخنرانی زمان  31دقیقهای برای پرسش و پاسخ و جمعبندی نهایی وجود دارد .دانشجو باید بهدقت به سؤاالت
مطرحشده گوش دهد ،آنها را بنویسد و پس از پایان سؤاالت به ترتیب به آنها پاسخ دهد .نباید در هنگام طرح سؤال
به میان سؤال پرسشگر آمد؛ باید اجازه داد تا صحبت پرسشگر یا پرسشگران تمام شود و بعد پاسخ داد .شهامت شما در
پذیرش پیشنهادهای سازنده و تشکر شما از پیشنهاددهنده ،باعث بهبود جایگاه و شخصیت شما نزد حضار خواهد شد.
یادتان باشد که در اغلب همایشهای علمی ،حتی کار اساتید رساله شما موردنقد و در معرض پیشنهاد قرار میگیرد؛
بنابراین وجود انتقاد و پیشنهاد چیز بدی نیست .برای مدیریت مؤثرتر جلسه دفاع از رساله و کسب نتیجه مناسب می-
توان اقداماتی به شرح جدول  17-3را موردتوجه قرار داد.
جدول  .71-9مالحظاتی برای مدیریت مؤثر جلسه دفاع از رساله
توضیح

ردیف

اقدام

1

تکثیر چکیده رساله

2

تکثیر اسالیدها

3

کنترل قبل از شروع

4

شمردهگویی

5

هماهنگی در گفتار

هماهنگ با اسالیدها سخن گفتن

6

پاسخ به سؤاالت

در واکنش به سؤاالت یا پاسخ منطقی بدهید و توجیه نکنید و از سؤالکننده تشکر کنید.

7

اعتمادبهنفس بیانی

هنگام سخنرانی با اعتمادبهنفس ،بدون نگرانی و روی باز باشید.

8

پذیرایی

چکیده رساله تکثیر و در اختیار حاضرین قرار گیرد تا با فضای کلی کار آشنا شوند.
دو نسخه از اسالیدها تکثیر شود تا در صورت بروز مشکالتی مانند قطع برق ،دفاع مختل نشود.
اطمینان از پخش اسالیدها بدون مشکل و بههمریختگی فونتها و عددها در زمان مناسب
کنترل سرعت گفتار زیرا  31دقیقه زمان بسیار زیادی برای گفتن حرفهای مفید است.

در صورت پیشبینی پذیرایی ،باید پس از اتمام سخنرانی و جلسه دفاع باشد.

اگر سؤالی از شما پرسیده شد که نتوانستید بهطور کامل پاسخ دهید ،مضطرب نشوید و با آرامش بگویید که نمیدانم
و سعی میکنم پاسخ آنها را به کمک استاد راهنما یا مشاور تقدیم کنم .تابهحال کسی به دلیل ناتوانی در پاسخ به یک
سؤال غیرمعمول در جلسه دفاع ،رد نشده است .سؤاالت معمول یا رایج در جلسات دفاع از رساله میتواند شامل
مواردی به شرح جدول  18-3باشد که با تسلط بر آنها هیچ جای نگرانی برای سخنران نخواهد بود.
جدول  .78-9سؤاالت رایج داوران و حاضران در جلسه دفاع از رساله
ردیف
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سؤاالت

1

چگونه به این عنوان برای تحقیق خود رسیدهاید؟

2

این تحقیق چقدر به پیشرفت علم در این حوزه کمک کرد؟

3

مهمترین نتیجه این تحقیق چه بود؟

4

مرحله بعدی در این تحقیق چیست؟ یعنی چه پژوهش تکمیلی بعدی میتوان انجام داد؟

5

بهطور شخصی از این تحقیق چه چیزی یاد گرفتید؟

6

آیا برای پایایی پرسشنامه از تعداد شرکتکننده خارج از نمونه اصلی استفاده کردهاید؟

7

چرا از این روش نمونهگیری استفاده کردهاید؟

8

چرا از این روش تحقیق استفاده کردهاید؟

9

آیا پیشنهادهای کاربردی شما واقعاً برگرفته از نتایج تحقیقتان است؟ هر یک مربوط به کدام نتیجه است؟

11

با این تحقیق چه مشکلی از مشکالت جامعه حل میشود؟

 .2-4-9انتشار نتایج رساله با مقاله
چاپ مقاله در یک نشریه معتبر پژوهشی از شروط دفاع از رساله و اختصاص بخشی از نمره به آن است .مقالهها را در
یک دستهبندی کلی میتوان به دو نوع «پژوهشی 1و مطبوعاتی »2تقسیم کرد .استفاده از امتیازات مجوز دفاع و افزایش نمره
رساله بر اساس مقالههای پژوهشی مستخرج از رساله است .در دانشگاه پیام نور برای انجام مراحل دفاع و فارغالتحصیلی،
مقاله مطبوعاتی نیز موردتوجه قرارگرفته است .مهمترین تفاوت این دو نوع مقاله در ساختار نگارش و نشریات هدف
برای چاپ آنان است .مقاالت پژوهشی اغلب با ساختاری شامل «عنوان ،فهرست نویسندگان ،چکیده ،لغات کلیدی ،مقدمه،
روششناسی ،نتایج 3یا یافتهها ،4بحث 5و فهرست منابع» و برای نشریههای پژوهشی نوشته میشود .مقاالت مطبوعاتی
ساختاری ساده و شامل «عنوان ،نویسنده ،لید و بدنه» هستند که با زبانی ساده و قابلفهم برای عموم و بهمنظور انتشار در
نشریات عمومی یا وبسایت دانشگاه نوشته میشوند.
 .7-2-4-9مقاالت پژوهشی :نشریات پژوهشی دارای ساختارهای خاصی در نوشتار و عناوین مورداستفاده هستند که
برای ارسال مقاله پژوهشی مستخرج از رساله برای یک نشریه خاص در ابتدا باید به بخش راهنمای نویسندگان و ضوابط
چاپ مقاله در آن نشریه خاص مراجعه کرد .پیشنهاد میشود ،حتی قبل از نگارش ،چند نمونه از مقاالت آن نشریه خوانده
شود .درمجموع اغلب نشریات پژوهشی ،مقاالت پژوهشی اصیل (حاصل دادههای جمعآوریشده توسط خود محقق) را
با ساختاری به شرح جدول  19-3برای چاپ موردتوجه قرار میدهند.

1.Research article
2.Article for press
3.Results
4. Findings
5.Discussion
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جدول  .73-9ساختار رایج نگارش مقاله در نشریات پژوهشی
ردیف

عنوان

1

عنوان مقاله

2

فهرست نویسندگان

3

چکیده

4

لغات کلیدی

5

مقدمه

6

روششناسی

7

نتایج یا یافتهها

8

بحث

9

فهرست منابع

11

بخش انگلیسی

توضیح
با تأکید بر سادگی توأم با کوتاهی ،گویایی و گیرایی
اسم یا اسامی نویسندگان با وابستگی مؤسسه آموزشی و مرتبه دانشگاهی به ترتیب اولویت
حاوی نکتههای اصلی و اغلب در فارسی بین  151تا  311کلمه با محورهای الف) هدف کلی پژوهش در
حدود یک خط ،ب) روششناسی با تأکید بر معرفی روش تحقیق ،جامعه ،نمونه و ابزار در حدود  2خط،
ج) مهمترین یافته و نتیجه در حدود  2خط ،د) یک پیشنهاد کوتاه یکخطی (البته الزامی نیست)
در پایان چکیده و حداکثر پنج واژه کلیدی برای کمک به فهرست نویسان و یافتن مقاله در جستجوها
تعرینف مفاهینم اصلنی با معرفنی متغیرهای موردمطالعه و اسنتدالل در منورد ماهینت روابنط بینن آنها
پرداختن به پیشینه پژوهش و مبانی نظری با تأکید بر برجسته کردن نقاط کور دانش در حوزه موردمطالعه
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
معرفی پرسش کلی محقق حاصل از مطالب ارائهشده قبلی

نشاندهنده چگونگی انجام پژوهش با معرفی «روش تحقیق ،جامعه ،نمونهگیری ،ویژگیهای ابزار جمع-
آوری دادهها ،روشهای آماری و مالحظات اخالقی در جمعآوری دادهها» است .نگارش آن باید به نحوی
باشد که یک محقق دیگر بتواند از روی آن تحقیق را تکرار یا اجرا کند.
ارائه یافتههای تحقیق بهصورت «جدول ،شکل و نمودار» توصیفی و استنباطی با متنهای کاملکننده
تأکید بر پاسخ به سه سؤال :الف) این مطالعه چه چیزی به دانش موجود اضافه کرده است؟ ب) این
پژوهش چگونه ممکن است به برطرف شدن چالش یا مشکل موجود کمک کند؟ ج) چه نتایج و
کاربردهای نظری میتوان از این مطالعه استنباط نمود؟
در این بخش نتایج تفسیر و با متون نظری و شواهد موجود حول سؤاالت پژوهش مقایسه میشود .بحث
درباره یافتهها در راستای پاسخ به سؤاالت پژوهش در مقدمه و استدالل درباره دالیل احتمالی شباهت و
تفاوت با نتایج دیگر تحقیقات است .در صورت آزمون مدل باید انطباق مدل حاضر با دنیای تجربی و
واقعی هم تشریح شود .این بخش به نتایج حاصل از یافتهها معنی و کاربرد میبخشد .همچنین میتوان
ازنظر علمی تأثیریافتهها بر پژوهشهای آینده را تحلیل کرد .در انتها و در صورت لزوم میتوان از
یاریدهندگان سپاسگزاری کرد.
منابع مورداستفاده و ارجاع دادهشده در داخل متن بر اساس روش موردنظر نشریه مانند  APAیا ونکوور
فهرست میشوند.
هرچند ساختار مورداشاره برای نشریات داخلی و خارجی است اما در اغلب نشریات فارسی باید موارد
«عنوان ،چکیده و واژگان کلیدی» به زبان انگلیسی در انتهای مقاله نوشته شوند.

بخش مقدمه مقاله باید به مخاطب کمک کند که بداند چهکاری ،چرا ،با چه اهمیتی و با چه پرسش کلی انجامشده است.
نگارش این موارد باید از یک ربط منطقی و ادبیات روان برخوردار باشد و درنهایت پرسش کلی محقق که او را به این
تحقیق کشانده مطرح شود .در مواردی که محقق میخواهد به طراحی یا آزمون مدلی هم بپردازد باید در مقدمه به مبانی
نظری شکلگیری مدل خود یا چالشهای مدل موجود برای آزمون بپردازد.
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در بخش روششناسی پژوهشگر باید روش تحقیق خود را از ابعاد راهبرد و مسیر اجرا و ماهیت پژوهش مشخص
کند .در ادامه جامعه موردمطالعه و در صورت نمونهگیری ،روشهای آن و منطق استفاده از روش نمونهگیری موردنظر
تشریح میشود .بهدنبال این بخش باید ابزارهای گردآوری دادهها و ویژگیهای روایی و پایایی آنها بهخوبی توضیح داده
شوند .هرگونه طرح تحقیق ،پروتکل و مالحظات اخالقی در اجرای پژوهش در این بخش بهصورت کوتاه توضیح داده
میشوند .همچنین در صورت لزوم باید فرایندهای آمادهسازی دادهها مانند فعالیتهای بررسی انسجام دادهها یا اطمینان
از رعایت مفروضات توزیع دادهها برای توجیه روش مورداستفاده تجزیهوتحلیل دادهها در این بخش مطرح میشود .برای
نمونه میتوان به نحوه «مدیریت دادههای ازدسترفته»« ،مدیریت دادههای پرت»« ،مالحظات مربوط به سطح اندازهگیری
دادهها» و امثال آن اشاره کرد .در برخی روشها مانند مدلیابی معادله ساختاری باید به نوع تحلیل شامل «انتخاب نوع
ماتریس ورودی ،تعیین روش برآورد ،تعیین استراتژی پژوهشگر برای آزمون مدل ،تعیین نوع نرمافزار و ویرایش آن» نیز
اشاره کرد.
در بخش یافتهها یا نتایج ،به تجزیهوتحلیل دادههای کمی یا کیفی پرداخته میشود .در الگوی ساده مربوط به یافتههای
آماری میتوان ابتدا اطالعات توصیفی و سپس یافتههای استنباطی بر اساس سؤاالت یا فرضیههای تحقیق ارائه شود .در
برخی الگوها و در شرایط استفاده از روشهایی مانند مدلیابی معادله ساختاری ابتدا اطالعات توصیفی شامل دادههای
دموگرافیک و مشخصات نمونهها ،نمایش ماتریس همبستگی متغیرهای واردشده به تحلیل ارائه میشود .سپس برآوردهای
پارامترهای مدل و مواردی چون مشکالت مربوط به همگرایی ،نتایج غیرمنتظره ،برآوردهای مربوط به برازش مدل،
برآوردهای پارامترهای مدل و خطاهای معیار ارائه خواهد شد و در پایان ارزشیابی و تعدیل مدل با شاخصهای متعدد
برازش کلی مدل و نوع آزمون تعدیل و دلیل انتخاب آن ارائه میشود.
نحوه نگارش مقاله و نوع فونت و سایز فونت و سایر موارد شکلی در هر مجله تفاوتهایی دارد .اغلب بهتر است که
با فونت  13و فاصله  1سانتیمتر مقاله در حجم حداکثر  12صفحه ( A4قطع مجلهای) جمعبندی شود .اما بهتر است که
با توجه به دستورالعمل نشریه نسبت به نگارش مقاله اقدام کرد .نشریات پژوهشی دانشگاهی دارای مجوز رسمی علمی
در ایران را میتوان به دو دسته اصلی «علمی-پژوهشی» و «علمی-ترویجی» تقسیم کرد .این درجات بر روی جلد نشریه
یا وبسایت آن مشخصشده است .برای دریافت مجوز دفاع از رساله به چاپ مقاله در نشریات علمی -پژوهشی نیاز
است اما برای استفاده از ظرفیت و تکمیل نمره میتوان از نشریات علمی-ترویجی هم استفاده کرد .برای چاپ مقاله در
این نوع نشریات و امکان دریافت مجوز دفاع یا افزایش و تکمیل نمره رساله میتوان از نگارش انواع مقاالتی به شرح
جدول  21-3بهره گرفت؛ البته مقاالت باید مستخرج از رساله باشند.

49

جدول  .20-9انواع مقالههای قابلچاپ در نشریات پژوهشی
توضیح

ردیف

انواع

1

پژوهشی اصیل
2

2

مروری

3

انتقادی

1

برگرفته از دادههایی که خود پژوهشگر از جامعه یا نمونه بهطور مستقیم و با ابزارهای مشخص جمعآوری کرده
برگرفته از یک تحقیق و یا تحقیقات منتشرشده قبلی
برگرفته از نقد مبتنی بر شاخص متون یا محتواهای مختلف مانند کتاب یا اثری مشخص

 .2-2-4-9مقاله مروری :مقاله مروری بر اساس بررسی تحقیقات ،مقاالت و منابع متعدد در خصوص یک موضوع خاص
تهیه می شود .برای تنظیم این مقاالت ،ابتدا فرد آشنا به مسئله ،نسبت به جمعآوری اطالعات و مطالب از منابع مختلفی
مانند مقاله تحقیقاتی ،کتاب ،گزارشهای پژوهشی و امثال آن اقدام میکند .محقق این اطالعات را بهطور دقیق و با نظمی
اصولی جمعآوری و مرتب میکند .هرچقدر این نظم اصولیتر و منظمتر باشد ،بحث و بررسی و به دست آوردن نتیجه و
ارائه نظر در مراحل بعدی آسانتر خواهد بود .بدیهی است هر چه تعداد منابع بررسیشده و تخصص مؤلف بیشتر باشد،
مقاله دارای ارزش و اعتبار بیشتری است .معمو ًال تعداد منابع در مقاالت مروری بیش از سایر مقاالت است .برخی از
دانشجویان دوره دکتری همزمان با جمعآوری اطالعات فصل دوم یا مبانی نظری و ادبیات پیشینه پژوهش نسبت به تنظیم
یک مقاله مروری هم اقدام میکنند .هرچند در اغلب نشریات علمی-پژوهشی این نوع مقاالت را بهسختی میپذیرند اما
در نشریات علمی-ترویجی و همایشها احتمال پذیرش آنها بیشتر است .اصول نگارش برای این نوع مقاالت در جدول
 21-3ارائهشده است.
جدول  .27-9اصول نگارش مقاله مروری
ردیف

اجزا

نحوه نگارش

1

مقدمه

مقدمه این نوع مقاله مفصل است .در ابتدا هدف مطالعه مطرح میشود و سپس بانظم و ترتیبی خاص ،کلیه نتایج

2

نتایج

3

بحث

4

فهرست منابع

حاصل از منابع مرور شده و سؤاالت محقق مطرح میشود .در این نوع مقاالت میتوان مواردی مانند چگونگی
سیر مطالعاتی ،تعداد مقاالت ،چگونگی به دست آوردن اطالعات از اسناد علمی دیگر و نحوه جمعآوری اطالعات
اشاره کرد.
نتایج و بحث اغلب باهم ارائه میشوند .مؤلف متخصص میتواند هنگام بررسی مطالب و اطالعات درباره هر
موضوع ،نظریات و فرضیههای شخصی خود را ارائه دهد .در غیر این صورت در بخش نتایج ،تنها اطالعات و
یافتهها و نتایج حاصل از آنها ارائه میشود.
در این قسمت ،مؤلف با توجه به اطالعات جمعآوریشده و نتایج حاصل از آنها ،نظریات خود را بیان میکند
و بر جنبههای تازه و مهم بررسی خود و نتیجهگیری و کاربرد آنها تأکید میکند.
ارائه منابع مورداستفاده و ارجاع دادهشده در داخل متن بر اساس روش موردنظر نشریه

در ادامه یک نمونه مقاله مروری و گزینششده از بخشهای کلیدی آن مربوط به «نمونهگیری در پژوهشهای کیفی:
راهنمایی برای شروع» ارائهشده است که در نشریه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران

1. Original Research
2. Review article
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به چاپ رسیده است .این مقاله در سال دهم ،شماره سوم ،پاییز  1391و در  12صفحه از صفحات  238تا  251این نشریه
چاپ شد.
..........................................................................................................................................................................................
نمونهگیری در پژوهشهای کیفی :راهنمایی برای شروع
هادی رنجبر ،علیاکبر حقدوست ،مهوش صلصالی ،علیرضا خوشدل ،محمدعلی سلیمانی ،نسیم بهرامی

چکیده
نمونهگیری در پژوهشهای کیفی و کمی تفاوت بسیار دارد زیرا هدف آن بهجای تعمیمیافتهها ،کسب درك عمیق از پدیده موردبررسی است.
انتخاب مشارکتکنندگان در پژوهش کیفی با هدف دستیابی به بیشترین اطالعات در مورد پدیده موردبررسی انجام میشود .در پژوهش کمی
تأکید بسیار زیادی بر انتخاب تصادفی (شانس برابر برای انتخاب همه اعضای جامعه پژوهش) وجود دارد اما در پژوهش کیفی نمونه پژوهش
یا مشارکتکنندگان ،انتخاب یا دعوت میشوند .نمونهگیری هدفمند که نمونهگیری غیر احتمالی ،هدفدار یا کیفی نیز نامیده میشود به معنای
انتخاب هدفدار واحدهای پژوهش برای کسب دانش یا اطالعات است .این نوع نمونهگیری به دنبال ایجاد قوانین ثابت و تغییرناپذیر و یا
تعمیم نتایج نیست بلکه سعی در شناخت بهتر هر پدیده در زمینه خاص دارد .سه نوع عمده نمونهگیری هدفمند شامل نمونهگیری برای
رسیدن به معرف بودن یا قابلیت مقایسه ،نمونهگیری موارد خاص یا یگانه و نمونهگیری متوالی هستند .استفاده از روش اشباع داده در
پژوهشهای کیفی بهعنوان استاندارد طالیی پایان نمونهگیری در نظر گرفته میشود .در این مقاله سعی شد روشهای انتخاب مشارکتکنندگان
و تفاوتهای روشهای کمی و کیفی معرفی شود و راهکاری برای تصمیمگیری در مورد رسیدن به اشباع داده ارائه گردد.
کلمات کلیدی :انسان ،انتخاب نمونه ،پژوهش کیفی ،پژوهش کمی ،اشباع ،روشهای جمعآوری داده ،روشهای پژوهش ،حجم نمونه
مقدمه
 ...یکی از مسائلی که معموالً در پژوهشهای کیفی موردتوجه قرار دارد ،انتخاب مشارکتکنندگان مناسب و بهعبارتدیگر نمونهگیری است.
نمونهگیری در پژوهشهای کیفی بسیار متفاوت از پژوهشهای کمی است زیرا هدف آن بهجای تعمیمیافتهها ،کسب درك عمیق از پدیدههای
موردبررسی است ( .)1ازآنجاکه پژوهش کیفی راهی برای رسیدن به محتوای ذهنی افراد است و نمیتوان آن را از طریق روشهای سخت و
دقیق کمی انجام داد ،ابزارها و روشهای آن نیز بسیار متفاوت هستند...
دو دیدگاه متفاوت در انتخاب واحدهای پژوهش
 ...پژوهش کیفی نمونههای خود را با هدف کسب دانش عمیق ،متمرکز و با جزئیات زیاد از بین کسانی انتخاب میکند که این پدیده را تجربه
کرده و میتوانند اطالعات زیادی در اختیار پژوهشگر بگذارند.
چگونه مشارکتکنندگان در پژوهش کیفی انتخاب میشوند؟
 ...نمونهگیری هدفمند که به آن نمونهگیری غیر احتمالی ،هدفدار یا کیفی نیز میگویند به معنای انتخاب هدفدار واحدهای پژوهش برای
کسب دانش یا اطالعات است ( .)13این نوع از نمونهگیری شامل انتخاب واحدها یا موردهای موردپژوهش بر اساس هدف پژوهش است...
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نمونهگیری برای رسیدن به معرف بودن یا قابلیت مقایسه
نمونهگیری برای رسیدن به معرف بودن یا قابلیت مقایسه توسط پژوهشگرانی مورداستفاده قرار میگیرد که هدف آنها رسیدن به نمونهای
است که معرف یک گروه وسیعتر از نمونهها بوده و تا حد امکان به آن نزدیک باشد و یا اینکه به دنبال مقایسه بین گروههای مختلف موردها
باشند .بهعنوانمثال زمانی که پژوهشگر به دنبال توصیف یک پدیده باشد...
نمونهگیری موارد خاص یا یگانه
1

 ...این نوع نمونهگیری خود فرد مهمتر از موضوع موردبررسی است .چهار روش در این دسته قرار میگیرند که شامل نمونهگیری مکاشفهای ،
نمونهگیری از موارد ویژه ،2نمونهگیری از موارد مهم ازنظر سیاسی 3و روش کل مجموعه... 4
نمونهگیری متوالی یا متواتر
 ...در این روش بهجای انتخاب یک نمونه ثابت حجم نمونه آنقدر افزایش مییابد تا زمانی که دیگر کافی باشد ( .)28این موارد شامل
نمونهگیری نظری ،5موارد تأیید و رد کننده ،6نمونهگیری فرصتطلبانه 7و نمونهگیری گلوله برفی 8هستند...
...در جدول شماره  1انواع روشهای نمونهگیری در پژوهشهای کیفی و کمی باهم مقایسه شدهاند.
جدول  -1مقایسه روشهای نمونهگیری احتمالی و غیر احتمالی
نمونهگیری

نوع

احتمالی

مشخصات

توضیح

ساده

انتخاب به شیوه قرعهکشی یا روشی مشابه

الف) تعمیمپذیری ،ب) تعمیم

منظم

انتخاب تصادفی ولی قانونمند نمونهها

قانونگرا ،ج) بیشتر در مطالعات

خوشهای

انتخاب نمونهها از خوشههایی بهصورت تصادفی

کمی ...

طبقهای

گزینش نمونهها از همه طبقات مفروض در جامعه

غیر

رسیدن به

احتمالی

معرف بودن یا

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

الف) انتقالپذیری یا امکان تعمیم

همگون...

نتایج به سایر جوامع مشابه ،ب)

قابلیت مقایسه
موارد خاص یا

تعمیم طبیعتگرا ،ج) بیشتر در
مطالعات کیفی ،د) هدف درك عمیق

...مکاشفهای ،موارد ویژه ،موارد مهم ازنظر سیاسی ،کل مجموعه...

از پدیده ،ه) معموالً از محاسبات

یگانه
متوالی یا متواتر

افزایش حجم نمونه تا زمان رسیدن بهکفایت شامل :نظری ،موارد تأیید و رد

استفاده نمیشود...

کننده ،فرصتطلبانه ،گلوله برفی... ،

1. Revelatory Case Sampling
2. Critical Case Sampling
3. Sampling Politically Important Cases
4. Complete Collection
5. Theoritical Sampling
6. Confirming and Disconfirming Cases
7. Opportunistic Sampling
8. Snowball Sampling
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پایان نمونهگیری
تا اینجا با تفاوت روشهای نمونهگیری  ...آشنا شدیم ...حال میخواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که چگونه در یک پژوهش کیفی تعداد نمونه
را مشخص کنیم  ...برخالف روشهای نمونهگیری احتمالی که در آنها هدف تعمیم نتایج از یک نمونه معرف بهکل جامعه موردپژوهش است
در روش کیفی معیار توصیف یا تبیین یک پدیده به مشروحترین شکل ممکن است ...در رویکرد تئوری زمینهای ،تحلیل مقایسهای مداوم بر
مبنای نمونهگیری نظری صورت میگیرد .در این روش از جمعآوری ،کدگذاری و تحلیل همزمان اطالعات که برای هدایت جمعآوری بقیه
دادهها برای توسعه تئوری به وجود آمده ،استفاده میشود و تئوری بهوسیله مقایسه مداوم واقعه به واقعه شکل میگیرد ( ..)48البته باید این
حقیقت را در نظر گرفت که اشباع بیش از آنکه یک حقیقت باشد یک هدف است .چون باوجوداینکه معتقد باشیم که به اشباع رسیدهایم
امکان تغییر در طبقات و خصوصیات آنها با تغییر نگرش وجود دارد .این فرایندی  ....بیپایان است و تغییر 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 ( .)51ازآنجاکه برای هر فرایند
پژوهشی میبایست یک نقطه پایان معین کرد و نحوه رسیدن به این نقطه را برای خواندن مشخص نمود ،راهکاری را معرفی میکنیم که در آن
با معیارهای عینیتر میتوان رسیدن به اشباع را مشخص کرد .باوجود ارائه این راهکار ...رسیدن به اشباع عمدتاً یک فرایند ذهنی است ...اشباع
دادهها از طریق فرآیند مقایسه مداوم به دست میآید...
روش پیشنهادی توسط فونتانال و همکاران ( )2111دارای هشت مرحله است ...مرحله اول عالوه بر پیادهسازی مصاحبه بهصورت متن...
مرحله دوم شکلگیری طبقات اولیه پس از حالت غوطهورشدن در دادهها ...مرحله سوم تحلیل دادهها بهصورت تیمی و جدا  ...مرحله چهارم
ایجاد تمهای مشترك ...مرحله پنجم کدگذاری و شکلگیری تمها یا طبقات ...مرحله ششم یک جدول رسم میشود که هر طبقه بهدستآمده
در مراحل قبلی به همراه خصوصیات یا زیر طبقاتش بهعنوان ردیفهای آن هستند و در ستونها نیز شماره مشارکتکنندگان در پژوهش
واردشده است ...گام هفتم اشباع هر طبقه مشخص میشود .همانطور که مشخص است از مصاحبه هفتم به بعد جمالتی که مربوط به
خصوصیات این طبقه هستند در حال تکرار بوده و خصوصیت جدیدی به جدول اضافه نمیشود ...گام هشتم این روش بصری کردن رسیدن
به اشباع برای ارائه در گزارش است ...جدول  2نمونه فرضی است...
جدول  -2جدول فرضی جهت نشان دادن فراوانی خصوصیات یک طبقه در زمان تحلیل دادهها
جدول فرضی توزیع فراوانی جمالتی که به یک طبقه اشاره داشتهاند.

خصوصیات
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عدم شناخت عمل جراحی عامل افزایش
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سطح تحصیالت باال عامل کاهش ترس
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سابقه عمل قبلی عامل تشدید ترس
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*
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*

امکان تغییرات ظاهری عامل افزایش ترس

مجموع بیانیههای جدید در هر مصاحبه

5

0

0

*

9

*

4
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در شکل ( )1طبقههای مربوط به تجربه ترس در بیماران تحت عمل جراحی آورده شده است .در این شکل ...طبقههای فرضی ترس
شامل عوامل افزایشدهنده و کاهنده ترس ،مکانیسمهای تطابقی در مقابل ترس و پیامدهای وجود ترس هستند .در شکل تعداد خصوصیات
کشفشده در مورد زیر طبقه عوامل افزاینده و کاهنده ترس در مصاحبه هفتم به اشباع رسیده است اما مصاحبهها به دلیل به اشباع نرسیدن
سایر طبقهها ادامه یافته و طبقه مکانیسمهای تطابقی در مصاحبه هشتم اشباعشده و پیامدهای وجود ترس در مصاحبه دهم به اشباع رسیده
است .توجه داشته باشید که دو مصاحبه در ادامه برای تأیید رسیدن به اشباع انجامگرفته است (.)52

شکل  -7نمای شماتیک رسیدن به اشباع طبقات فرضی

نتیجهگیری
انتخاب مشارکتکنندگان در پژوهشهای کیفی به شکلی انجام میگیرد که بیشترین اطالعات در مورد پدیده موردبررسی به دست آید .این
نوع از نمونهگیری به دنبال ایجاد قوانین ثابت و تغییرناپذیر و یا تعمیم نتایج نیست بلکه سعی در شناخت بهتر هر پدیده در زمینه خاص و
منحصربهفرد دارد .روش انتخاب مشارکتکنندگان در پژوهش کیفی متنوع است و پژوهشگر باید با توجه به هدف بهترین را انتخاب نماید.
یکی از چالشهای اساسی در انتخاب مشارکتکنندگان در پژوهشهای کیفی تصمیمگیری در مورد پایان آن و چگونگی گزارش نحوه این
تصمیمگیری است .هرچند بسیاری از پژوهشگران کیفی معتقد به ذهنی بودن فرآیند رسیدن به اشباع هستند اما این اتفاقنظر وجود دارد که
زمانی میتوان ادعا کرد که دادهها به اشباع رسیدهاند که انجام مصاحبه یا مشاهدات بیشتر منجر به افزوده شدن یا تغییر در تئوری یا نگرش به
وجود آمده نمیشود.
در این مقاله سعی شد تا پس از معرفی روشهای انتخاب مشارکتکنندگان و تفاوتهای روشهای کمی و کیفی راهکاری برای نحوه
تصمیمگیری برای رسیدن به اشباع داده و نحوه گزارش آن ارائه گردد .هرچند تأکید نویسندگان این مقاله نیز بر ذهنی بودن فرایند رسیدن به
اشباع است ،اما این روش نیز میتواند برای پژوهشگران کیفی و بخصوص افراد تازهکار مفید باشد.
References
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 .9-2-4-9مقاله انتقادی :برخی دانشجویان دوره دکتری همزمان بامطالعه کتابها و گزارشهای تحقیقاتی درباره
موضوع موردمطالعه خود در فرایندی تدریجی به سطحی میرسند که میتوانند این منابع را با شاخص و استداللهای
محکم موردنقد قرار دهند .حاصل این نوع تالش میتواند نگارش نوعی از مقاله بنام مقاله انتقادی باشد .بسیاری از
نشریات التین معتبر برای این نوع مقاالت ارزش بسیار باالیی برخوردار هستند .پذیرش این نوع مقاالت در نشریات
ترویجی و همایشها از شانس بیشتری برخوردار است .برای نوشتن مقاله انتقادی میتوان از الگویی به شرح جدول -3
 22برای نقد کتاب استفاده کرد.
جدول  .22-9الگوی نگارش مقاله انتقادی با تأکید بر نقد کتاب
ردیف

مراحل

توضیح

1

مقدمه

شامل خالصهای از کتاب و نویسندگان یا پدیدآورندگان است .خواننده نقد احتمال دارد کتاب را نخوانده باشد و لذا

2

ارزیابی

ارزیابی میتواند در شکل کلی درباره محورهای «صوری ،ساختاری یا محتوایی» کتاب باشد .و با توجه به اهمیت هر

کتاب

محور میتوان با جزئیات آنها را موردبحث قرارداد .در این بخش نظرتان را درباره کتاب ارائه میدهید .میتوان از

کتاب باید به نحوی معرفی شود که درك کلی برای مخاطب به وجود آورد .خالصه کتاب باید مختصر ،کوتاه و
معرف ایده اصلی ،طرح و محورهای مهم آن باشد .معرفی نویسنده با تأکید بر اعتبار ،سوابق و دیگر ویژگیهای مهم
او اهمیت دارد .در مواردی در ابتدا یا انتهای کتاب به شناسنامه یا مشخصات کتاب بر اساس ناشر ،قیمت و  ...اشاره
میشود.

نقلقولها برای حمایت از استداللهای ارائهشده استفاده کرد .برای نمونه میتوان تشریح کرد که نویسنده قصد داشته
چه چیزی را انتقال دهد و تا چه حد در این کار موفق بوده است .میتوان بحث کرد که مطالب کتاب تا چه حد در
تغییر شناخت ،نگرش یا رفتار مؤثر است .میتوان کتاب را با سایر کتابهای مشابه مقایسه کرد و حتی سبک نوشتار
و رواننویسی آن را تحلیل نمود.

 .4-2-4-9مقاله مطبوعاتی :مقاله مطبوعاتی به نگارش و توسعه عقیده ،فکر و نظر با استفاده از موضوعی خبری و
بهرهگیری از روش های صحیح نویسندگی با رعایت نظمی منطقی و ایجاز اشاره دارد .وجه تمایز اصلی آن با دیگر مقاالت،
تأکید بر ایجاز ،خبری و عامهفهم بودن آن است .نگارش این نوع مقاالت از رساله دکتری با توجه به خوانندگان گسترده
و غیرمتخصص آن ،میتواند به معرفی بیشتر پژوهشگر در رشته تخصصی خود و حتی شهرت او در گسترهای وسیع کمک
کند .اگر مقاله با توجه به نیازهای بازار و رویکردی بازاریابانه نوشته شود ،این نوع مقاالت میتواند فرصتی برای بازاریابی
محصول پژوهشگر و خود او باشد .برای نگارش یک مقاله مطبوعاتی از رساله هیچ دستورالعمل محدودکنندهای وجود
ندارد .پژوهشگر باید با زبانی ساده و حجمی کوتاه (حداکثر در یک صفحه) دستاورد پژوهشی خود را با شکلی جذاب و
زبانی قابلفهم برای عموم به نگارش درآورد .برای این منظور میتوان سه بخش «عنوان ،لید و متن» را موردتوجه قرار داد.
عنوان یا تیتر باید کوتاه جذاب و جلبکننده نظرات باشد .لید در حد یک جمله یا پاراگراف کوتاه باید به نحوی مخاطب
را با ابعاد تازه و جدید و مهم بودن موضوع آشنا کند که او مشتاق دنبال کردن آن اطالعات بشود .در متن باید با استداللهای
ساده به کمک جمالت ساده خبری ،نقلقول ،مَثَل ،حکایت ،شعر ،توصیف و تلفیق روشهای پژوهشی در رساله موضوع
را برای خواننده باز کرد.
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در دانشگاه پیام نور میتوان بهجای مقاله مطبوعاتی از گزارهبرگ یا  Fact Sheetهم استفاده کرد .این تک صفحه به
ارائه مهمترین دستاوردهای مهم یا جذاب رساله در یک صفحه بهصورت محوربندی یا طراحیهای پوستر مانند میپردازد.
 .9-4-9انتشار نتایج رساله در همایشها
دانشجوی دوره دکتری میتوان برای تکمیل نمره مربوط به دستاوردهای پژوهشی از انتشار نتایج در همایشها در قالب
«سخنرانی یا پوستر» بهرهمند شود .همایشها به یکی از شکلهای جدول  23-3مقاالت را فراخوان میکنند.
جدول  .29-9انواع شکلهای فراخوان مقاله برای شرکت در همایشها
ردیف

انواع

1

چکیده

1

2

چکیده بلند

3

3

مقاله کامل

توضیح
حداکثر در  311کلمه و شامل هدف ،روششناسی و مهمترین یافتهها
2

تا  1511کلمه و خالصهای از مقاله کامل با یک جدول مهم
با جزییات ارائهشده در نحوه نگارش یک مقاله پژوهشی

مقاالت پس از اعالم وصول در دبیرخانه همایش و انجام داوری با پاسخهای پذیرش «سخنرانی ،پوستر یا چاپ در
کتاب مجموعه مقاالت» و یا عدم پذیرش مواجه خواهند شد .اغلب همایشها راهنمای نگارش مقاله برای همایش خود
را اعالم میکنند .اغلب داوران مقاالت را در الگویی به شرح جدول  24-3داوری میکنند.
جدول  .24-9شاخصهای داوری چکیدههای ارسالی به همایش
ردیف

محورها

1

مقدمه

2

روششناسی

3

یافته ،بحث و

جزئیات

نمره

تازگی ،اهمیت و ضرورت موضوع

تا 25

تناسب روش تحقیق ،جامعه و نمونه آماری ،ابزار استاندارد،

تا 25

روش جمعآوری و تحلیل اطالعات و روش آماری
نتیجهگیری
4

نگارش آکادمیک

ارائه خالصه یافته ،بحث با استفاده از آخرین دستاوردهای

تا 31

معتبر و ارائه نتیجهگیری دقیق
تجانس عنوان ،هدف ،روش تحقیق و نتیجه با انشاء شایسته

تا 21

جمع کل

اغلب با ارزیابی نهایی داور و جمع کل امتیازات ،به این شکل خواهد بود که اگر جمعکل امتیازات بین  81تا 111
باشد ،مقاله با ارائه به شکل سخنرانی ،اگر بین  61تا  81باشد به شکل ارائه پوستر و اگر بین  41تا  61باشد به صورت
چاپ در کتاب همایش پذیرفته خواهد شد .جمع کل امتیاز بین صفر تا  41به مثابه رد مقاله خواهد بود.
در صورت پذیرش بخشهای مورداشاره باید در یک صفحه پوستر مانند با ابعاد مشخص و عناوین محدودشدهتری
ارائه شوند تا خواننده پوستر با خواندن آن در جریان فعالیت پژوهشی شما و نتایج بهدستآمده قرار گیرد .معموالً

1.Abstract
2.Long abstract
3.Full paper
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پوسترها برای همایشها در ابعاد  71سانتیمتر ارتفاع و  51سانتیمتر عرض تهیه میشوند .اما باید به این نکته اشاره
شود که اندازه پوستر در همایشهای مختلف میتواند متغیر باشد.
بهتر است که در تهیه پوستر از نوشتن مطالب زیاد خودداری شود و در عوض سعی گردد از جداول ،نمودارها،
اشکال و تصاویر مناسب همراه با رنگهای متنوع استفاده گردد .این اقدام و توجه به جاذبههای بصری و درعینحال
مطالب قابلفهم و درك سریع ،به خواننده کمک میکند تا جذب پوستر شده و سریعتر مطالب آن را درك کند.
معموالً جنس پوسترها نیز ،توسط برگزارکنندگان همایش اعالم میشود ،اما اگر اعالمنشده باشد ،بهتر است که از
کاغذهای مناسب و باکیفیت باالی پوستر استفاده کنید .شما باید پس از تهیه پوستر در محیط  WORDآن را بر روی یک
دیسک به مراکز یا دفاتر فنی با دستگاههای مناسب برای چاپ یا پرینت رنگی بر روی صفحات باکیفیت و مخصوص
پوستر ببرید .بهتر است که پوستر بهصورت پرینت طولی باشد و پس از چاپ آن از پوشش لمینت استفاده شود تا مانع
از آسیب احتمالی باشد .پوشش لمینت از جنس پالستیک شفاف است که پوستر در داخل آن پرس میشود .در ادامه
شکل و چارچوب کلی و محتوای یک پوستر را برای تهیه کردن در محیط  WORDدر شکل  1-3مشاهده میکنید.
توجه :به یاد داشته باشید که یک پوستر خوب از متن و اشکال و نمودارهای بیشتر تشکیل میشود .چون بازدیدکنندگان
وقت کافی برای خواندن تمام مطالب پوستر را ندارند و با نمودارها و اشکال و جداول ارتباط بهتری مییابند.

شکل  .7-9چارچوب و محتوای کلی یک پوستر برای همایش
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 .4-4-9انتشار نتایج رساله در کتاب
دانشجویان دوره دکتری میتوانند با برخورداری از مبانی نظری ،ادبیات پیشینه و یافتههای مهم تکمیلکننده دانش
موجود ،رساله خود را به یک کتاب تبدیل کنند .ساختار کتاب با ساختار رساله متفاوت است و برخی بهغلط فکر می-
کنند که همان محتوا یا چارچوب رساله را میتوان در قالب یک کتاب منتشر کرد .کتابها در یک دستهبندی کلی یا
«آموزشی» و یا «غیرآموزشی» هستند و بدیهی است که اغلب کتب دانشگاهی از نوع آموزشی باشند .کتابهای آموزشی
شامل منابع درسی و کمکآموزشی میشوند .هر انتشاراتی الگوی خاصی برای نشر کتاب دارد.
برای نگارش یک کتاب آموزشی ،باید به سه بخش اصلی آن یعنی «پیش از متن ،متن (فصل و بخش) و پس از متن»
بهعالوه جزئیات هر یک از این بخشها توجه داشت .در جدول 25-3ساختار یک کتاب آموزشی بر اساس «راهنمای
نگارش کتاب در دانشگاه پیام نور» معرفیشده است.
جدول .25-9ساختار کتاب آموزشی در دانشگاه پیام نور
ردیف

واحد اصلی

1

پیش از متن

2
3

توضیح

واحدهای فرعی
الف) صفحه عنوان

اولین صفحه کتاب (صفحه فرد)

ب) صفحه حقوقی (شناسنامه)

در پشت صفحه عنوان (صفحه زوج)

ج) پیشگفتار ناشر

بعد از صفحه حقوقی (صفحه فرد)

د) فهرست

از صفحه فرد و  1/3صفحه

ه) پیشگفتار مؤلف و مترجم

از صفحه فرد و  1/3صفحه

متن (فصل و

الف) بخشبندی

هر بخش باید دستکم دو فصل داشته باشد

بخش)

ب) فصلبندی

شمارنده فصل عدد است

پس از متن

الف) پیوست

توضیحاتی که لزوماً جزو متن اثر نیست اما به درك بهتر کمک
میکند.

ب) خودآزمایی نهایی

پرسشهای جامع مبتنی بر مطالب فصل و همسو با هدف کلی اثر

ج) پاسخ خودآزماییها

پاسخ پرسشهای قبلی

د) واژهنامه

اصطالحات انگلیسی بهکاررفته در متن

ه) برگه نظرخواهی

برای جمعآوری بازخوردها از کتاب

برخی از جزئیات هر واحد اصلی اجباری و در تمامی کتابها وجود دارند و برخی اختیاری است .صفحه عنوان و
صفحه حقوقی بسیار مهم هستند .صفحه حقوقی یا شناسنامه در پشت صفحه عنوان (صفحه زوج) و شامل دو بخش
مشخصات کتابخانه ملی و مشخصات عمومی کتاب است .این موارد اغلب توسط خود ناشر و در قالب الگوی انتشارات
تنظیم میشود .ارائه یک فهرست مطالب مناسب برای کتاب خیلی مهم است .زیرا بسیاری از افراد بعد از عنوان کتاب،
فهرست آن را مطالعه میکنند تا با محتوای آن آشنا شوند .در پیشگفتار کتاب تالش میشود تا هدف از تألیف یا ترجمه
کتاب و کلیاتی درباره چگونگی محتوای آن و راهنمای مطالعه کتاب مطرح شود .شروع واحد اصلی متن با شروع فصل
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یک یا بخش اول خواهد بود .شروع هر فصل باید با معرفی هدف کلی و اهداف یادگیری آن باشد .در انتهای هر فصل
نیز باید خالصهای از فصل و خودآزمایی ارائه شود .فصلبندی و بخشبندی مؤثر متن ،نقش مؤثری در ارتباط خواننده
با کتاب و محتوای آن دارد .پیوست از واحدهای پس از متن و شامل جزئیات غیرضروری برای ارائه در متن اصلی است
که به انتهای کتاب و برای درك بیشتر خواننده منتقل میشود .در انتهای کتاب باید پاسخنامه خودآزماییها وجود داشته
باشد .در برخی از کتابها حسب ضرورت در انتها از واژهنامه هم استفاده میشود .کتابنامه یا فهرست منابع از بخشهای
کلیدی و در انتهای کتاب و در مواردی انتهای فصول است .در برخی کتابها از نمایه هم استفاده میشود .نمایه
صورتی از نامها ،مفهومها و امثال آن است که بهترتیب الفبایی تنظیم میشوند .هدف از تنظیم نمایه این است که
مخاطب با کلیدواژه بتواند به مطلب موردنظر در متن دسترسی یابد.
 .5-4-9ثبت اختراع و حق اختراع یا پتنت از نتایج رساله
اختراع 1ایده برآمده از ذهن مخترع و در جریان انجام پژوهش است و اگر این ایده به اداره ثبت اختراعات ارائه شود با
بررسیهای الزم به پتنت 2تبدیل خواهد شد .درنتیجه پتنت ،اختراعی است که موردحمایت قانونی برای مالک آن
قرارگرفته است .درواقع اختراع نتیجه فکر دانشجوی دکتری و اساتید او خواهد بود که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده-
های خاصی را ارائه میکند و مشکلی را دریک حرفه ،فن ،فناوری ،صنعت و مانند آنها حل مینماید .تفاوت اختراع و
حق اختراع یا پتنت در این است که اصوالً هر اختراعی مشمول حمایت نیست .اختراع یا نوآوری که با قانون هر کشور
منطبق باشد از حمایت حقوقی در آن کشور برخوردار خواهد شد .حق اختراع حقی است که مخترع در اثر ثبت اختراع
بهصورت «انحصاری ،موقت و مشروط به رعایت تکالیف مقرر در قانون مربوطه» از آن برخوردار میشود .بهواسطه این
حق میتوان در جهت «استعمال ،انتقال ،فروش ،عرضه برای فروش و اعطای مجوز بهرهبرداری» برای اختراع اقدام کرد.
بهطورکلی یک اختراع برای ثبت باید دارای ویژگیهایی به شرح جدول  26-3باشد.
جدول  .26-9ویژگیهای الزم یک اختراع برای ثبت در ایران
ردیف

ویژگیها

1

جدید

2

گام ابتکاری

3

کاربرد صنعتی

4

شرایط قانونی

توضیح
نبودن آن در فن یا صنعت قبلی (در هیچ جای جهان بهطور کتبی ،شفاهی یا استفاده عملی افشاء نشده باشد).
برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور آشکار و بدیهی نباشد .برای مثال تغییر ویژگیهای ظاهری یا ترکیب
چند اختراع بهطور ابتدایی که برای یک فرد با دانش و مهارت عادی آن حرفه بدیهی باشد ،مشمول نیست.
در رشتهای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد .براساس قانون ایران مراد از صنعت بامعنای گسترده و شامل
مواردی نظیر صنایعدستی ،کشاورزی ،ماهیگیری و خدمات است.
با شرایط قانونی کشور در تضاد نباشد.

تسلیم اظهارنامه اختراع تنها از طریق الکترونیکی امکانپذیر است و متقاضیان ثبت اختراع میتوانند از طریق آدرس
 http://ipm.ssaa.irاظهارنامه خود را به شرح جدول  27-3تسلیم اداره اختراع و پیگیری کنند.
1. Invention
2. Patent
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جدول  .21-9مراحل ثبت اختراع
مراحل

ردیف
1

تکمیل اظهارنامه در سامانه

2

دریافت پیام کوتاه پس از ثبت اظهارنامه

3

بررسی مقدماتی

4

در صورت ناقص بودن مدارك متقاضی ظرف  31روز مهلت دارد تا نسبت به اصالح یا تکمیل مدارك و ضمایم اقدام نماید.

5

درصورت تأیید اختراع توسط مرجع ذیصالح ازنظر (جدید بودن – گام ابتکاری و کاربرد صنعتی) ،اعالمیه اعطای
گواهینامه اختراع با مبلغ موردنیاز ثبت از گزینه پیگیری اظهارنامه و خالصه پرونده قابلدیدن میشود.

6

متقاضی باید ظرف  31روز از تاریخ اعالمیه هزینه را پرداخت و با ورود به سامانه ثبت اختراع ،گزینه ثبت درخواست/رفع
نقص تصویر رسید هزینه پرداختشده را ارسال و برای اقدامات صدور آگهی حضور یابند.

درصورتیکه مخترع قبل از تسلیم اظهارنامه و ثبت آن را بهصورت کتبی در قالب کتاب ،مقاله و در نمایشگاهها افشا
کند؛ درجهت عمومیسازی و واردکردن این اختراع به حوزه قلمرو عمومی مالکیت اقدام کرده است .اگر متقاضی در
مهلت ارفاقی ( 6ماه پس از افشا ،موضوع) اظهارنامه اختراع را تسلیم نکند ،حق اختراع او از دست خواهد رفت.
اظهارنامه ثبت اختراع باید بهصورت الکترونیکی و در فرم مخصوص به آدرس  http://ipm.ssaa.irو به زبان فارسی و
در محورهایی به شرح جدول  28-3تنظیم شود.
جدول  .28-9محتوای اظهارنامه ثبت اختراع
محتوا

ردیف
1

مشخصات (نام ،شماره ملی ،نشانی و )...و درصورت متقاضی شخص حقوقی نام ،نوع فعالیت ،محل ،شماره ثبت و ...

2

مشخصات نماینده قانونی متقاضی درصورت وجود

3

عنوان اختراع (مشخصکننده اختراع ادعایی ،بین  3تا  11کلمه و نداشتن کلماتی مثل بهتر)

4

تاریخ ،محل و شماره اظهارنامه یا گواهینامه اختراع در خارج ،درصورت درخواست حق تقدم

5

اطالعات مربوط به اظهارنامه اصلی درصورت تکمیلی بودن اختراع

6

تعداد صفحات توصیف ،ادعا ،خالصه توصیف اختراع و نقشهها

7

تعیین طبقه اختراع براساس طبقهبندی بینالمللی اختراعات

مخترع شخصی است که اختراع حاصل تالش فکری و ذهنی اوست و حقوق اختراع ثبتشده منحصراً به او تعلق
دارد اما در بسیاری از مواقع مخترعین بر طبق قرارداد استخدام یا کار معین و یا قراردادهایی از این قبیل اختراع را به
دستور و سفارش کارفرما انجام میدهند و بر طبق قرارداد فیمابین تمام یا قسمتی از حقوق مادی آن متعلق به کارفرما یا
بنگاه و شرکتی است که وی را استخدام کرده است ولیکن نام مخترع (حقوق معنوی) وی محفوظ است و نام وی باید
در اختراع ذکر شود .در این راستا هرگونه اختراع مربوط به رساله بنابر فرم اصالت رساله با تعهد دانشجو با نام دانشگاه
پیام نور خواهد بود.
نحوه ثبت درخواست شامل مراحلی به شرح «ورود به سایت»« ،انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست»« ،انتخاب
موضوع درخواست»« ،تکمیل متن درخواست»« ،ثبت اطالعات»« ،افزودن ضمایم»« ،بازبینی اطالعات» و «دریافت شماره
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مکانیزه» است .با مراجعه به آدرس iripo.ssaa.irگزینه ثبت انواع درخواست را از کادر خدمات الکترونیک در پایین
صفحه یا منوی سمت چپ صفحه اصلی سایت به شرح شکل  2-3انتخاب کنید.

شکل  .2-9آدرس سامانه اطالعرسانی مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبتاسناد کشور قوه قضاییه

با انتخاب گزینه مورداشاره صفحهای برای واردکردن شماره اظهارنامه و رمز شخصی به شرح شکل  3-3ایجاد می-
شود.

شکل  .9-9کادر ورود شماره اظهارنامه و رمز

شماره اظهارنامه در هنگام ثبت اظهارنامه برای شما پیامک شده است ،همچنین در صفحه آخر نسخه چاپی اظهارنامه
نیز موجود هست  .در صورت عدم دریافت رمز شخصی ،برای دریافت آن ،از طریق تلفن همراهی که در اظهارنامه ثبت
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نمودهاید ،شماره اظهارنامه را به همراه عدد  1در ابتدای آن ،به شماره  ،211212پیامک نمایید .در صفحه بازشده به
شکل  4-3ابتدا اطالعاتی مانند ،ارائهکننده درخواست و عنوان پرونده را چک نمایید.

شکل  .4-9صفحه فرم درخواست

بعد از تکمیل اطالعات این فرم بر روی دکمه «ادامه ثبت» کلیک نمایید .با این کار کد رهگیری در قسمت باالی
فرم در شکل  5-3نمایش داده میشود .جهت رؤیت کد رهگیری اشارهگر ماوس را بر روی عبارت «مراحل ثبت
درخواست توسط کاربر» نگاه داشته و کد رهگیری را یادداشت نمایید .درصورتیکه تمایل به ادامه ثبت درخواست
درزمانی دیگری دارید میتوانید کد ره گیری را یادداشت نموده و ادامه مراحل را بعداً تکمیل فرمایید .جهت ادامه مراحل
میتوانید از گزینه ویرایش انواع درخواست تا قبل از دریافت شماره مکانیزه( ،در صفحه اصلی سایت) اقدام نمایید.

 .5-9صفحه دریافت کد رهگیری

62

درصورتیکه موضوع درخواست انتخابشده ،نیاز به ارسال مدارك داشته باشد مرحله بارگذاری ضمایم مشاهده
میشود .در این صورت مراحل ثبت درخواست مشخص میشود .جهت پیوست نمودن مدارك ابتدا بارگذاری ضمایم
را کلیک و سپس گزینه افزودن پیوست را کلیک کنید .نوع ضمیمه را با توجه مدرك انتخاب و گزینه انتخاب فایل را
کلیک و تصویر مدرك را باز و درنهایت ثبت پیوستها را انتخاب کنید .برای این کار از شکلهای در ادامه استفاده کنید.

 .6-9صفحه امکان انتخاب بارگذاری ضمایم

 .1-9صفحه افزودن پیوست برای بارگذاری ضمایم

 .8-9صفحه انتخاب فایل و بارگذاری
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جهت رؤیت مدرك پیوست شده بعد از کلیک بر روی گزینه «ثبت پیوستها» میتوانید از
وجود دارد ،استفاده نمایید همچنین جهت حذف مدرك از

که در کنار هر ضمیمه

استفاده نمایید (شکل .)9-3

 .3-9نمایش پیوست شدن ضمایم

توجه داشته باشید هر درخواست فقط یکبار امکان ارسال دارد و تا اعالم نظر کارشناس بر روی آن ،امکان ثبت
درخواست مجدد ،از آن نوع وجود ندارد.

 .70-9صفحه دریافت شماره نامه مکانیزه

کد رهگیری بهمنزله ثبت درخواست و تحویل آن به اداره نیست چراکه در این وضعیت درخواست در اداره
قابلرؤیت نیست و تنها بهمنظور تکمیل مراحل تا قبل از اتمام فرآیند ثبت درخواست است.
متقاضی بعد از مشاهده ابالغیه مطالعه سوابق اختراع میبایست تفاوت اختراع خود را با موارد ذکرشده به تفکیک
شماره ثبت در ابالغیه را با موضوع درخواست ارائه گزارش توجیهی وجوه افتراق با سوابق قبلی ارسال کند .نحوه ثبت
درخواست به شکل مراحل زیر است:
 ورود به سایت
 انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست (رفع نقص ،پرداخت حق ثبت ،اقساط ،تمدید ،انتقال و)...
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 انتخاب موضوع درخواست :ارائه گزارش توجیهی وجوه افتراق با سوابق قبلی
 تکمیل متن درخواست (در این متن با توجه به موارد تفاوت و قابلیتهای مورد ادعایی به تفکیک هر پرونده موارد
ذکر گردد).
 درج شماره ابالغیه
 ثبت اطالعات
 بازبینی اطالعات
 دریافت شماره مکانیزه
فایلهای تصویری که بهعنوان ادعانامه ،توصیف ،نقشه و  ...در جستجوی اختراعات ثبتشده مشاهده مینمایید
اغلب از نوع ( )tiffبوده که الزاماً باید با نرمافزار ( windows photo viewerکه از نرمافزارهای خود ویندوز است و نیاز
به نصب ندارد) استفاده کنید .برای این کار کافی است روی فایل تصویر کلیک راست و از گزینه  open withگزینه
 windows photo viewerرا انتخاب کنید.
باید به تعیین مرجع ذیصالح ،از روی جدول معرفی مراکز ذیصالح بر روی تارنمای اداره ثبت اختراع توجه
داشت .برخی از این مراکز بهصورت الکترونیک و برخی حضوری کار خود را انجام میدهند .نحوه ارسال نامه استعالم
بهصورت الکترونیکی به این شرح است که نامه به ایمیل مرجع فرستاده میشود و جواب نامه نیز بهصورت الکترونیکی
از مرجع به اداره ثبت اختراعات فرستاده میشود ،لذا نیازی به حضور متقاضی در اداره ثبت اختراعات نیست .اما روش
حضوری برای برخی از مراجعی است که ارتباط الکترونیکی ندارند و در این حالت متقاضیان میتوانند از طریق گزینه
«پیگیری اظهارنامه و خالصه پرونده اختراع» ،نامه استعالم را مشاهده و چاپ نموده و تحویل مرجع نمایند .در ادامه باید
مراحل استعالم را تا گرفتن پاسخ از طریق مرجع پیگیری و درنهایت پاسخ استعالم را از طریق گزینه «ثبت انواع
درخواست» ارسال پاسخ استعالم مرجع ذیصالح استعالم ارسال نمایند .بنابراین پیگیری نامه استعالم و بارگذاری
تصویر پاسخ مرجع با خود متقاضی است.

65

بخش دوم
مبانی جمعآوری و
تحلیل داده
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فصل چهارم
انواع دستهبندی از روش پژوهش
هدف کلی :آشنایی با انواع دستهبندی از روش پژوهش
اهداف یادگیری
 آشنایی با الگوهای دستهبندی روش پژوهش
 آشنایی با انواع روشهای پژوهش
 آشنایی با منطق استفاده از انواع روش پژوهش
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مقدمه
روشهای پژوهش از ابعاد مختلفی دستهبندی و مورداستفاده قرار میگیرد .یکی از چالشهای میان پژوهشگران و اساتید
این حوزه برداشتهای خاص در برخی از موارد در انواع این دستهبندیها و مفاهیم مربوط به هر یک از آنان است .در
این فصل تالش شده است تا انواع روشها برگرفته از انواع منابع معتبر و دیدگاه اساتید مرکز تحصیالت تکمیلی به شکلی
مشخص ساماندهی شود.
 .7-4انواع الگوهای دستهبندی روشهای پژوهش
روش پژوهش ،چگونگی اجرای پژوهش را مشخص میکند و الگوهای دستهبندیهای متعددی از آن وجود دارد که
مهمترین آن الگوی دستهبندی بر اساس راهبرد و مسیر اجرای پژوهش است .با توجه به تأکید پژوهشگران و اساتید روی
برخی از انواع الگوهای خاص دستهبندی ،در جدول  1-4انواع الگوهای دستهبندی روش پژوهش معرفی میشود.
جدول  .7-4انواع الگوهای دستهبندی روش پژوهش
ردیف

محور تقسیمبندی

انواع

1

هدف و ماهیت

بنیادی

نظری

کاربردی

2

طول مدت اجرا

مقطعی

سری زمانی

طولی

3

محل اجرا

میدانی

اسنادی

آزمایشگاهی

4

زمان موردبررسی

گذشتهنگر

حال نگر

آیندهنگر

5

میزان ژرفا

پهنانگر

ژرفانگر

6

منطق اجرا

اکتشافی

توصیفی

توجیهی

7

موردمطالعه

کل جامعه

نمونه از جامعه

موردی

8

نوع جستجوی داده

کمی

کیفی

ترکیبی

9

راهبردی یا استراتژی

آزمایشی

توصیفی

کیفی

11

فلسفی (پارادایم)

اثباتگرا

ساختارگرا

سایر

پیشگویانه

ترکیبی

هر یک از روشها در ادامه با جزئیات بیشتر توضیح داده خواهد شد.
 .2-4انواع روش پژوهش بر اساس هدف و ماهیت
انواع روش پژوهش بر اساس هدف 7و ماهیت بر هدف نهایی پژوهش و ماهیت یا چیستی موضوع پژوهش تأکید دارد.
اینکه هدف یا ماهیت پژوهش کدامیک از موارد «ایجاد یک نظریه ،کشف مجهوالت ،رفع نیازمندی زندگی انسانی و یا
حل مشکالت درونسازمانی» باشد ،به یکی از موارد این دستهبندی اشاره میشود .در پروپوزال رساله دکتری دانشگاه
پیام نور این تقسیمبندی به شرح جدول  2-4است.
1.Purpose
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جدول  .2-4انواع پژوهش بر اساس هدف و ماهیت
توضیح

ردیف

انواع پژوهش

1

بنیادی 1یا محض

2

نظری

3

کاربردی

4

سایر

2

به کشف ماهیت اشیاء ،پدیدهها و روابط بین متغیرها ،اصول ،قوانین و ساخت یا آزمایش تئوریها و
نظریهها میپردازد و به توسعه مرزهای دانش در رشته علمی توجه دارد.
از روشهای استدالل و تحلیل عقالنی استفاده میکند و بر پایه مطالعات کتابخانهای انجام میشود.

3

با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی بهمنظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها ،روشها ،ابزارها ،وسایل،
تولیدات ،ساختارها و الگوهای مورداستفاده جوامع انسانی انجام میشود.
مواردی چون :ارزشیابی ،توسعهای ( )R&Dو تحقیق برای اقدام

اغلب پژوهشگران به سه مورد نخست اشاره دارند اما در برخی موارد و حسب تأکید پژوهشگر به سایر مواردی به
شرح جدول  3-4اشاره میشود.
جدول  .9-4انواع پژوهش بر اساس هدف و ماهیت با رویکرد خاص
توضیح

ردیف

انواع پژوهش

3

ارزشیابی

4

توسعهای(R&D)4

هدف یافتن ابزار و وسایل مناسب در یک زمینه یا رشته خاص

5

5

هدف حل یک مشکل ویژه مثل مدیریت در زمان و مکان معین

هدف مقایسه اطالعات با معیارها

تحقیق برای اقدام

 .9-4انواع پژوهش ازنظر طول مدت اجرا
گاهی پژوهش در یک مقطع زمانی و گاهی در چندین مقطع و دورههای زمانی طوالنی به شرح جدول  4-4انجام میشود.
جدول  .4-4انواع پژوهش بر اساس طول مدت اجرا
ردیف

توضیح

انواع پژوهش
6

1

مقطعی

2

سری زمانی

3

طوالنی یا طولی

آزمون یا مشاهده در یک مقطع مثل انجام یک نظرسنجی
اندازهگیری متغیر وابسته طی یک دوره گسترده ،قبل و بعد از اثر متغیر مستقل
7

آزمون یا مشاهده در طوالنیمدت مثل بررسی رفتار یک رئیسجمهور در دو دوره  4ساله

بیشتر پژوهشها از نوع مقطعی هستند و به همین دلیل کمتر در روششناسیها به نوع مقطعی بودن پژوهش اشاره می
شود .در موارد استفاده پژوهشگر یا دانشجو از روشهای پژوهش در دورههای زمانی پیوسته ،به پژوهش طولی اشاره
خواهد شد .در پژوهش سری زمانی ،یک متغیر وابسته ،بعد از ارائه چندباره متغیر مستقل بررسی میشود .در پژوهش
طولی پژوهشگر از موردمطالعه در طول زمان یا در چند مقطع زمانی داده جمعآوری میکند .این روش بهویژه زمانی
1. Basic
2. Pure
3. Applied
4. Research and Development
5. Action research
6. Cross-sectional research
7. Longitudinal research
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کاربرد دارد که تغییرات ناشی از گذر زمان مهم باشد .برای نمونه میتوان تحوالت محتوای مطبوعات را در طول  11سال
موردبررسی قرار داد .مطالعات طولی یا طوالنیمدت به چهار شکل به شرح جدول  5-4انجام میشود.
جدول  .5-4انواع پژوهش طولی یا طوالنیمدت
ردیف

بررسی موردمطالعه در طول زمان

انواع طولی
1

یک دسته آزمودنی ثابت منتخب برای مطالعات تغییرات خاص در آنها بهصورت پیوسته یا فاصلهای (در نوع

1

پانل

2

روندپژوهی

پیوسته ،مطالعه با فاصله زمانی منظم اما در نوع فاصلهای ،بهطور پراکنده و فقط در زمان نیاز)
3
4

3

یک دسته خاص بر اساس ویژگیهای مشترك خاص

4

گروه آزمودنی با توجه به گذشته و آینده آنها

دستهای
پیگیری

2

نمونههای متعدد (غیرثابت) با ویژگیهای اصلی مشابه

 .4-4انواع پژوهش ازنظر محل اجرا
انواع پژوهش بر اساس محل جمعآوری دادهها در جدول  6-4ارائهشده است.
جدول  .6-4انواع پژوهش بر اساس محیط اجرا یا محل جمعآوری دادهها
ردیف

انواع پژوهش
5

1

میدانی

2

اسنادی

3

آزمایشگاهی

توضیح
مطالعه آزمودنی در موقعیتهای طبیعی و ارائه دادهها توسط خود آزمودنی
استفاده از منابع بیرونی و دادههای دستدوم

6

مطالعه آزمودنی در آزمایشگاه یا محیط کنترلشده

در پژوهش میدانی ،مطالعه در موقعیتی طبیعی با جمعآوری دادهها از طریق مواردی چون پرسشنامه و مصاحبه است
که اغلب کاربردی و با تعمیمپذیری باال خواهد بود .در پژوهش اسنادی از دادههای دستدوم مثل نوشتهها ،اسناد تاریخی،
فیلم و امثال آن استفاده میشود .تحلیل اسناد در مطالعه اسنادی هم میتواند کمی (مثل تحلیل محتوا) و هم کیفی (مثل
تحلیل گفتمان) باشد .در پژوهش آزمایشگاهی ،پژوهشگر امکان کنترل زیادی بر متغیرها و فرآیند پژوهش دارد .در برخی
زمینهها مثل محیطهای کاری مدیران ،انجام تحقیق آزمایشی مشکل است.
 .5-4انواع پژوهش ازنظر زمان رویداد موردبررسی
زمان میتواند موجب تقسیمبندی دیگری در پژوهش شود .در تقسیمبندی قبل بر مدتزمان اجرای تحقیق تأکید شده
بود ،ولی در تقسیمبندی حاضر زمان رویداد موردبررسی مالك عمل است .بر این اساس رویدادهایی که در زمان
گذشته ،حال یا آینده رخداد آنها موردتوجه است ،علت تقسیمبندی حاضر است که در جدول  7-4درجشده است.
1.Panel study
2.Trend study
3.Cohort study
4.Follow up study
5.Field study
6.Laboratory research
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جدول  .1-4انواع پژوهش بر اساس زمان 7رویداد موردبررسی
ردیف

توضیح

انواع
2

1

گذشتهنگر

2

حال نگر 3و وضعیت موجود یک موضوع ،حالت ،کیفیت یا رویداد موردبررسی یا توصیف قرار میگیرد.

3

آیندهنگر

4

جمعآوری دادههای مربوط به وقایع گذشته مانند تحقیقات تاریخی و علی پس از وقوع
دادهها توسط محقق و با دستکاری متغیر مستقل کسب میشوند .علت معلوم و محقق به دنبال معلول است.

در پژوهش آیندهنگر ،بررسی برای شناسایی پدیدههای نوظهور یا مطالعات استراتژیک و آیندهپژوهی اشاره کرد.
آیندهپژوهی 5بازتابدهنده چگونگی پیدایش واقعیت «فردا» از دل تغییر یا ثبات «امروز» است .روشهای پژوهش
آیندهپژوهی در جدول  8-4معرفیشده است.
جدول  .8-4انواع روشهای پژوهش آیندهپژوهی
ردیف
1

انواع
دیدهبانی آینده
9

2

دلفی

3

تحلیل روند یا واکاوی روندها

4

ردیف

6

واکاوی پیشرانها

14

12

انواع
7

5

سناریو پردازی

6

چشمانداز سازی
13

7

نقشه راه

8

پسنگری

11

انواع

ردیف
8

9

مدلسازی

11

شبیهسازی

11

11

ترکیبی از روشهای این جدول

15

 .6-4انواع روش پژوهش بر اساس منطق اجرا
انواع روش پژوهش بر اساس منطق اجرا به انواعی به شرح جدول  9-4تقسیم میشود.

1.Tense Orientation
2.Past oriented
3.Present oriented
4.Prospective or future oriented
5 Futures studies
6. Horizon Scanning
7. Scenario
8 Modelling
9 Delphi
10.Visioning
11.Simulation & Gaming
12.Trend Analysis
13.Road map
14.Drivers Analysis
15. Back Casting
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جدول  .3-4انواع روش پژوهش به لحاظ منطق اجرا
ردیف

توضیح

انواع
1

برای تهیه الگو و نظریه از اطالعات در زمان کمبود یا نبود دانش و مبانی نظری درباره یک موضوع مانند بررسی

1

اکتشافی

2

توصیفی

3

توجیهی یا به تشریح علت وقوع چیزها و تشخیص روابط علی بین متغیرها میپردازد .مانند چرا مردان بیشتر از زنان مخاطب

اثرات اینترنت بر روی سازمانها
2

توصیف پدیدهای خاص و تمرکز بر روی مسئلهای در حال وقوع مانند آیا مردان یا زنان بیشتر تماشاگر تلویزیون
هستند.

تبیینی
4

3

اخبار سیاسی هستند.

پیشگویانه

4

پدیدههای آینده را بر اساس تفسیر ارائهشده از تحقیق توجیهی پیشبینی میکند .برای نمونه آیا در آینده احتمال
دارد تغییری در تعداد مخاطبین زن و مرد اخبار سیاسی شبکههای اجتماعی پدید آید؟

 .1-4انواع روش پژوهش بر اساس موردمطالعه
دستهبندی دیگری را میتوان بر اساس موردمطالعه انجام داد .گاهی کل جامعه ،گاهی نمونهای از یک جامعه و گاهی
موردی خاص به شرح جدول  11-4موردبررسی قرار میگیرد.
جدول  .70-4انواع روش پژوهش بر اساس موردمطالعه
ردیف

توضیح

انواع

1

کل جامعه

انتخاب کل جامعه برای تحقیق که به آن کل شمار یا سرشماری هم گفته میشود

2

نمونه از جامعه

انتخاب بخشی از جامعه به شکلهای مختلف نمونهگیری باقدرت تعمیمهای متفاوت

3

5

مطالعه موردی

مطالعه گسترده و کامل روی یک مورد خاص مانند یک تیم ،یک مدرسه ،یک شبکه ،یک شخص یا یک سازمان

 .8-4انواع پژوهش بر اساس نوع جستجوی دادهها
انواع پژوهش بر اساس نوع جستجو و جمعآوری دادهها شامل مواردی به شرح جدول  11-4است.
جدول  .77-4انواع پژوهش بر اساس نوع جستجوی دادهها
توضیح

ردیف

انواع پژوهش

1

کمی (آزمایشی و توصیفی)

2

کیفی

3

ترکیبی

استفاده از اندازهگیریهای عددی
جمعآوری دادههای کالمی و تفسیر آنها

6

تت ترکیب دو روش کمی و کیفی

1. Exploratory Research
2. Descriptive Research
3. Explanatory Research
4. Predictive Research
5 .Case study
6 .Mixed-method
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 .3-4انواع پژوهش بر اساس راهبرد و مسیر اجرا
در این نوع طبقهبندی ،هر روش تحقیق برای پاسخ بهگونهای از سؤال طراحیشده است .این نوع دستهبندی بسیار مهم
است و از دانشجو انتظار میرود در پروپوزال خود ،حتماً به نوع استفاده از روش پژوهش خود در این دستهبندیها اشاره
کند .در بسیاری از موارد دانشجو تنها به روش پژوهش ازنظر مسیر اجرا یا فقط ازنظر راهبرد اشاره میکند که بهتر آن
است که هر دو در امتداد یکدیگر مطرح شوند .زیرا هر نوع روش تحقیق بر اساس مسیر اجرا پس از تعیین روش پژوهش
بر اساس راهبرد قابلدركتر خواهد بود.
اصو ًال روشهای پژوهش در دو سطح راهبردی و عملیاتی قابلاجراست .راهبرد تحقیق را میتوان ازلحاظ نوع پرسش
تحقیق ،قابلیت کنترل رفتار و زمان و بررسی رویداد موردتوجه قرار داد .تحقیق عملی روشی علمی در تعریف و توصیف
نظاممند مشکالت دنیای واقعی بوده و در طراحی راهحلهای مناسب کمک قابلتوجهی میکند .در جدول  12-4روشهای
تحقیق بر اساس راهبرد و مسیر اجرا یا شکل عملیاتی آن معرفیشدهاند.
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جدول  .72-4انواع پژوهش بر اساس راهبرد و مسیر اجرا (طرح تحقیق)
ردیف

انواع پژوهش بر اساس راهبرد

ردیف

الف

تجربی یا آزمایشی

1

آزمایشی کامل یا حقیقیTrue experimental

(راهبرد دستکاری متغیر مستقل و جمعآوری عددی دادهها)

2

نیمه آزمایشیQuasi experimental

3

پیش آزمایشی یا شبه آزمایشی Pre experimental

1

پس رویدادی Ex post factoیا علی مقایسهای Causal-comparative

2

پیمایشی Survey

3

همبستگی Correlation

4

مطالعه موردیCase Study

5

تحلیل محتوا Content analysis

6

تاریخی Historyical

ب

غیرآزمایشی 1یا

توصیفی 2

(راهبرد :بدون دستکاری متغیر مستقل و جمعآوری عددی دادهها)

پ

ت

انواع روش پژوهش بر اساس مسیر اجرا

7

فرا تحلیل Meta analysis

8

روش دلفی Delphi Method

9

تحلیل سلسله مراتبی ()AHP

11

برآوردی یا ارزیابی Evaluation Research

11

تحلیل استنادی ( Citation analysisروش کتابسنجی)

12

تحلیل روند یا واکاوی روندها Trend Analysis

13

چند روش پژوهشی (استفاده از بیش از  1روش)mix methods

کیفی

1

تئوری زمینهای Grounded theory

(راهبرد :بدون دستکاری متغیر مستقل و جمعآوری کالمی و غیر

2

گروه متمرکز Focus Group

عددی دادهها)

3

گروه اسمی Nominal Group

4

تحلیل گفتمان  +Discourse analysisروش کیو

5

تاریخی Historyical

6

تکنگاری (مونوگرافی)Monography

7

مصاحبههای عمیق Depth Interview

8

تحقیق مشاهدهای Observation research

9

مطالعه موردی Case study

11

پدیدار شناختی Phenomenology

11

تحقیق روایتی Narrative

12

مطالعات راهبردی

13

نقد کتاب  Book reviewو انواع رسانه

14

تحقیق حقوقی

15

قومنگاری Ethnography

16

سناریوسازی Scenario

17

چشمانداز سازی Visioning

18

چند روش پژوهشی (استفاده از بیش از یک روش کیفی) Mix methods

ترکیبی

1

طرحهای به هم تنیده یا همزمان

(راهبرد :ترکیب روشهای کمی و کیفی)

2

طرحهای تداخلی یا اندراجی Embeded Desigin

3

طرحهای تشریحی Explanatory Design

4

طرحهای اکتشافی Exploratory Design

1.Non-experimental
2.Descriptive

74

درواقع چهار روش پژوهش «آزمایشی ،توصیفی و کیفی و ترکیبی» ازنظر راهبرد اجرایی وجود دارد که با دستکاری
متغیر مستقل ،فقدان دستکاری و مطالعه کیفی یا ترکیب بیش از یک مورد ،راهبرد اجرایی آن مشخص میشود.
مطالعات کیفی اغلب سعی در توصیف یک مشکل ،مسئله ،پدیده یا یک وضعیت دارند ،بدون اینکه بخواهند آن را کمی
سازی کنند .در این نوع پژوهش اغلب از روش هایی نظیر مصاحبه با سؤاالت باز ،مشاهده ،تحلیل اسناد (کتبی ،صوتی و
تصویری) ،استنتاج از مطالب ،الگوها یا تفاسیر استفاده میشود .برای نمونه پژوهش کیفی میتواند برای« :ارائه میزان تنوع
نظر افراد مختلف درباره یک موضوع خاص ،توصیف غیر کمی یک وضعیت منحصربهفرد ،توسعه تحلیل تاریخی یک
رویداد» مورداستفاده قرار گیرد.
اگر پژوهشگر محققان بهصورت عمدی مقادیر (اندازه) تغییرات در یک موضوع ،مسئله ،پدیده یا یک وضعیت خاص
را در نظر بگیرند ،در این صورت دادههای جمعآوریشده بهصورت کمی (آزمایشی و توصیفی) خواهد بود .در مطالعات
کمی (آزمایشی و توصیفی) اغلب از ابزارهایی نظیر رویههای از پیش تعیینشده ،سؤاالت مبتنی بر ابزار( 1سؤاالت بسته یا
گزینههای قابل انتخاب برای هر گویه) ،دادههای مبتنی بر عملکرد ،نگرش ،مشاهده یا اطالعات مربوط به سرشماری،
تحلیل آماری و تفسیر ،استفاده میشود.
وقتی از هر دو رویکرد کمی و کیفی استفاده شود ،به آن «روش پژوهش ترکیبی» گفته میشود .این نوع مطالعه اغلب
شامل روشهای از پیش تعیینشده با روشهای کیفی ،سؤاالت باز و بسته ،اشکال مختلف دادهها ،تحلیل محتوایی و آماری
و نتیجهگیری نهایی بر اساس یافتههای بهدستآمده از هر دو رویکرد کمی و کیفی است.
پس از تعیین راهبرد اجرایی و انتخاب روش تحقیق مربوطه باید روش پژوهش مناسبی بر اساس مسیر اجرا (اجرای
عملیاتی) انتخاب شود .در تقسیمبندی ازنظر مسیر اجرا ،هر تحقیقی با دادههای قابل کمی شدن یا تبدیل از مقیاس رتبهای
به کمی داشتن ،در گروه غیرآزمایشی و توصیفی طبقهبندی میشود .برخی از این روشها تعیینکننده مسیر اجرا در هر دو
راهبرد توصیفی و کیفی بر اساس نوع و مقیاس دادههای تحقیق خواهند بود ،لذا در برخی از منابع برای رفع ابهام از عنوان
توصیفی –تحلیلی استفاده میکنند.
 .70-4انواع روش پژوهش بر اساس رویکرد پارادایم
انواع روش تحقیق از دیدگاه لی ( )1393و کرسول ( )2113به شرح جدول  13-4است.

1. Instrument-based
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جدول  .79-4انواع پارادایمها در پژوهش
ردیف

پارادایم

1

لی

2

کرسول

توضیح
الف) اثباتگرا :1با منطق قیاسی و روش کمی ،ب) طبیعتگرا :2ذهنی و ماهیت استقرایی و روش کیفی
الف) فرا اثباتگرایی (رویکرد کمی و استقرایی) ،ب) انتقادی (رویکرد کیفی) ،ج) ساختارگرایی (رویکرد کیفی و
قیاسی) ،د) پراگماتیسم (رویکرد ترکیبی)

 .77-4کدام دستهبندی و کدام روش پژوهش مناسبتر است؟
روش تحقیق را میتوان از چندین بعد معرفی کرد؛ اما در پروپوزال (پیشنهاد تحقیق) و فصل سوم پایاننامه یا پژوهش
باید به روش تحقیق ازنظر راهبرد و مسیر اجرا یا طرح تحقیق پرداخته شود .درمجموع مهمترین دالیل در انتخاب یک
روش پژوهش و معرفی آن در جدول  14-4معرفیشده است.
جدول .74-4انواع استدالل پژوهشگران برای برتری یک روش پژوهش نسبت به بقیه
استداللها

ردیف
1

فلسفه خاص پژوهشگر

2

چارچوب خاص نظری پژوهش

3

مسئله پژوهش یا پرسش کلی تحقیق

4

موقعیتهای خاص پژوهش و انواع محدودیتها یا فرصتهای ممکن

برای درك بیشتر هر یک از روشهای پژوهش بر مبنای مسیر اجرای آنها که اغلب از آن بهعنوان طرح تحقیق یاد
میشود؛ بخش دوم به معرفی هریک با جزئیات فرایند اجرای آنها خواهد پرداخت.

1. Positivism
2.Naturalism
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فصل پنجم
جمعآوری دادهها و اطالعات در پژوهش
هدف کلی :آشنایی با انواع روشهای جمعآوری داده و اطالعات در پژوهش
اهداف یادگیری
 با مفهوم متغیر و اندازهگیری متغیر آشنا شود.
 انواع ابزارهای اندازهگیری متغیرها را بشناسد.
 انواع سؤاالت و مقیاسهای نمرهگذاری برای آنها را درک کند.
 چگونگی تعیین اعتبار ،پایایی و عینیت ابزارها را تشخیص دهد.
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مقدمه
برای جمعآوری دادهها نیاز به جمعآوری اطالعات برای شناخت حوزه دانش مربوطه است .بهاینترتیب امکان تعریف
متغیرها و تدوین اهداف و فرضیهها یا سؤاالت تحقیق امکانپذیر میشود .به کمک ابزارهای موجود یا ساخت ابزار
مناسب میتوان دادهها را جمعآوری کرد .در این فصل به انواع روشهای گردآوری دادهها و اطالعات درباره انواع
متغیرهای موردبررسی پرداخته خواهد شد.
 .7-5داده ،اطالعات و دانش
سه مفهوم کلیدی «داده ،اطالعات و دانش» در پژوهش و تفاوت آنها در جدول  1-5معرفیشده است.
جدول  .7-5سه مفهوم کلیدی «داده ،اطالعات و دانش» در پژوهش
ردیف

مفهوم

توضیح

1

داده

رشته واقعیات عینی و مجرد در مورد رویدادها مانند دادههای جمعآوریشده از یک عمل خرید ساده در یک

2

اطالعات

3

دانش

فروشگاه (مواردی چون زمان خرید ،کاال و تعداد آن و مقدار پول پرداختشده)
با اضافه کردن زمینه و تفسیر به دادهها و ارتباط آنها به یکدیگر ایجاد میشود و ارائه آن به یک مخاطب
میتواند درك او را نسبت به مسئلهای تغییر دهد.
وسیعتر ،عمیقتر و غنیتر از دادهها و اطالعات و چارچوبی برای ارزشیابی و بهرهمندی از تجربیات و اطالعات
است .دانش کارآمد باعث حذف اطالعات و دادههای ناخواسته میشود.

در مراحل مختلف پژوهش ،محقق با دادهها ،اطالعات و دانش سروکار دارد .برای نمونه برای پشتیبانی از بیان مسئله،
اهمیت و ضرورت پژوهش و شکلگیری چارچوب مفهومی و نظری پژوهش ،باید از اطالعات و دانش استفاده کند .در
هنگام اجرای تحقیق ،دادهها جمعآوری میشوند تا در ادامه به کمک آنها و اطالعات و دانش قبلی ،بتوان اطالعات و
دانش جدیدی را تولید کرد.
 .2-5گردآوری اطالعات و دانش در مرحله مطالعه مبانی نظری و ادبیات پیشینه
مبانی نظری شامل دامنه گستردهای از «مفاهیم ،فرضیهها ،نظریهها ،مکاتب ،قضیهها ،اصول ،قوانین ،پارادایمها ،الگوها،
مدلها ،استعارهها ،نماها یا مدها ،الگوریتمها و نقشههای ذهنی» موجود درباره متغیرهای موردبررسی است .اگر پژوهشگر
مبانی نظری بیشتر و مرتبطتری با متغیرهای موردمطالعه جمعآوری کند ،پژوهش موفقتری خواهد داشت .گردآوری
اطالعات و دانش کافی به مواردی چون «شناسایی مفاهیم مرتبط بامطالعه»« ،تعریف مفاهیم مرتبط»« ،عملیاتی کردن و ارائه
تعریف عملیاتی پس از تعریف مفهومی»« ،مشخص کردن هویت متغیرها و نوع روابط آنها» کمک میکند.
تشریح مفاهیم باعث داشتن درك مشترك در پژوهش و انتخاب روش جمعآوری داده درباره آنها خواهد بود .با
جمعآوری انواع مبانی نظری و ربط منطقی آنها به مسئله و متغیر موردبررسی چارچوب مفهومی و نظری شکل میگیرد
و به انتخاب بهترین شیوه و ابزار جمعآوری داده درباره مسئله و متغیر موردبررسی کمک میکند .اگر «ادبیات پیشینه» را
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خارج از مبانی نظری در نظر بگیریم ،درواقع به نتایج مطالعات و تحقیقات انجامشده مشابه یا نزدیک به پژوهش موردنظر
تأکید میکنیم .در این نوع گردآوری به دنبال نتایج مطالعات دیگر پژوهشگران در رابطه با چالش یا سؤاالت پژوهش خود
خواهیم بود .مطالعه ادبیات پیشینه ،عالوه بر تقویت مبانی نظری به انتخاب روش مناسب پژوهش و انتخاب بهترین ابزارها
و روشها و مراقبت از تکرارهای نا بهجا کمک میکند .برای گردآوری مؤثر اطالعات و دانش در این زمینه پیشنهاد
میشود با رویکرد پاسخ به سؤاالتی به شرح جدول 2-5اقدام شود.
جدول  .2-5سؤاالتی برای گردآوری مؤثر اطالعات و دانش از ادبیات پیشینه
ردیف

دادههای مهم برای گردآوری

سؤاالت

1

چه مبانی نظری دارد؟

جمعآوری مبانی نظری مرتبط با پژوهش

2

چه نتایجی دارد؟

جمعآوری نتایج مرتبط با پژوهش

3

چه روش پژوهش دارد؟

جمعآوری اطالعات درباره روشهای پژوهش مورد استفاده

4

چه جامعه و نمونهای بررسیشده؟

جمعآوری اطالعات درباره جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری

5

از چه ابزاری استفادهشده؟

جمعآوری اطالعات درباره ابزارها و روایی و پایایی آنها

6

روش تجزیهوتحلیل دادهها؟

جمعآوری اطالعات مربوط به روشهای تجزیهوتحلیل دادههای کمی یا کیفی

7

چه یافتههای مشخصی دارد؟

جمعآوری مهمترین یافتههای مرتبط با پژوهش برای ثبت در بخش ادبیات پیشینه

8

چه نتیجهگیری مشخصی دارد؟

جمعآوری مهمترین نتیجهگیری مرتبط با پژوهش برای ثبت در ادبیات پیشینه

9

پیشنهاد کاربردی مشخص؟

جمعآوری مهمترین پیشنهاد کاربردی و مرتبط با پژوهش برای ثبت در ادبیات پیشینه

11

پیشنهاد پژوهشی مشخص؟

جمعآوری بهترین پیشنهاد پژوهشی برای تشخیص چالش و تهیه عنوان پژوهش

 .9-5انواع منابع گردآوری اطالعات مربوط به مبانی نظری و ادبیات پیشینه
برای جمعآوری اطالعات مربوط به مبانی نظری و ادبیات پیشینه ،میتوان از منابعی به شرح جدول  3-5استفاده کرد.
جدول .9-5انواع منابع قابلاستفاده برای ادبیات پیشینه
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توضیحات

ردیف

منابع

1

مقاله

2

پایاننامهها و رسالهها

با تأکید بر رسالهها و سپس پایاننامههای مرتبط

3

گزارشهای پژوهشی

مرتبط به سازمانهای خاص مانند وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

4

کتاب مجموعه مقاالت همایشها

5

کتاب

6

رسانههای جمعی معتبر

7

افراد صاحبنظر

8

اسناد دولتی

9

گزارشهای منتشرنشده

11

اینترنت

با تأکید بر مقاالت پژوهشی

استفاده از کتاب حاوی تمام مقاالت ارائهشده در یک همایش
با تأکید بر کتب تخصصی
با تأکید بر رسانههای رسمی
دیدگاههای مطرحشده توسط صاحبنظران در مجامع معتبر
اسناد مجاز و قابلانتشار دولتی
پژوهشها یا اسنادی که هنوز بهطور رسمی منتشرنشدهاند.
با تأکید بر سایتهای معتبر و اختصاصی سازمانی

اغلب این منابع را میتوان در مراکزی چون :کتابخانه ،اینترنت ،سازمانهای موردبررسی ،دانشگاهها ،مراکز پژوهشی
و دیگر مراکز مربوطه یافت .برای جستجوی مؤثر در کتابخانه باید با محل قرار گرفتن منابع متنوع ،مقررات حاکم و
دیگر منابع اطالعاتی آشنا بود یا از کتابداران کمک گرفت.
مقاله دارای انواع مختلفی مثل پژوهشی ،انتقادی ،مروری و مطبوعاتی هستند و بهترین آنها برای انجام کارهای
پژوهشی مرتبط و نزدیک بهعنوان منتخب است .مقاالت پژوهشی بهعنوان گزارشی فشرده از تحقیقات جامع ،در سریع-
ترین زمان ممکن اطالعاتی اساسی را فراهم میکنند .بسیاری از اساتید راهنما ،قبل از تأیید عنوان پایاننامه از شما می-
خواهند حداقل  3تا  5مقاله جدید نزدیک به کار خود را شناسایی و سپس با ارائه آنها عنوان خود را قطعی کنید .در
ابتدا و در شرایطی که پژوهشگر هنوز تسلط کاملی بر موضوع مورد بررسی ندارد ،بهتر است مقاالت با پیچیدگی کمتر
مطالعه شود .مقالههای مروری ،خالصهها و تفسیرهای کاملی از یک موضوع هستند که توسط یک متخصص در آن
زمینه خاص نوشته میشوند .در مقالههای مروری به منابع متعددی پرداخته میشود که فهرست مناسبی از منابع را برای
مراجعه در اختیار میگذارد .مقاالت مروری شبیه یکفصل از کتاب هستند که اطالعات کلیدی را در مورد یک مسئله
خاص خالصهسازی کردهاند.
پایاننامهها ،رسالهها و گزارشهای پژوهشی حاصل انجام پژوهش برای گروه یا سازمان خاص سفارشدهنده نیز
بسیار مفید هستند .همچنین بسیاری از همایشها مقاالت برگرفته از پژوهشها را در یک مجموعه جمعآوری و منتشر
میکنند .یک همایش تخصصی مربوط به موضوع پژوهش شما فرصت بسیار مناسبی برای جمعآوری اطالعات سودمند
است.
در استفاده از هریک از انواع کتاب باید به «نویسنده ،درجه تحصیلی و سوابق آموزشی و پژوهشی او» توجه داشت.
کتابها دید وسیعی از عنوان و توصیف پژوهش فراهم میکند ،اما اغلب تأکید عمیق بر موضوع خاص ندارند و بیشتر
حالت کلی هستند .در برخی حوزهها مانند فناوری اطالعات و ارتباطات ،خیلی زود از رده خارج میشوند .لذا با توجه
به موضوع موردبررسی باید به تاریخ انتشار یا ویراست کتاب توجه داشت.
گاهی میتوان برای تکمیل اطالعات از اخبار خبرگزاریها ،مطبوعات ،رادیو و تلویزیون نیز استفاده کرد.
درصورتیکه بتوان اخبار یا اطالعاتی را به نقل از رسانههای رسمی و معتبر اعالم کرد ،میتوان آن را در فهرست منابع
جای داد .بسیاری از تغییرات ،تحوالت و اخبار اجتماعی و مدیریتی از طریق این منابع اعالم میشود .در مواردی نظرات
کارشناسان و افراد صاحبنظر در یک حوزه خاص ،میتواند بهعنوان یک منبع مورداستفاده قرار گیرد .هر چه قدر فرد از
مرتبه علمی ،تخصصی و اجرایی مرتبط باالتری برخوردار باشد ،ارزش نظرات بیشتر است.
امروزه اینترنت بهعنوان یک فضای نامحدود و پر از اطالعات متنوع و مختلف برای همه شناختهشده است .امکان
حضور همگانی و ارائه اطالعات بدون هیچ محدودیتی در این فضا باعث شده است تا شناسایی اطالعات مفید و معتبر
به یک مهارت ویژه نیازمند باشد .مبدأ وبسایتهای جهانی بهوسیله اصطالحات مختلف انتهای آدرس سایت مشخص
میشود (.com) .بیانگر یک سایت تجاری است؛ ) (.orgنشاندهنده یک سایت غیرانتفاعی است؛ ) (.eduیک سایت
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آموزشی است؛ و ) (.govسایتی است که توسط آژانسهای دولتی طراحیشده است .در انتخاب وبسایتها باید محتاط
بود زیرا سایت های تجاری اغلب رویکرد فروش محصوالت را بر تدارك اطالعات مناسب ترجیح دهند .اینترنت راهی
سریع و آسان برای دسترسی به اطالعات است اما پژوهشگران باید نسبت به این موضوع هوشیار باشند که کدام
سایتها ،منابع معتبر اطالعاتی هستند.
 .4-5گردآوری و ثبت اطالعات
در هنگام جستجوی منابع اغلب از فیشبرداری و نگارش مطالب با الگوهایی به شرح جدول  4-5استفاده میشود.
جدول  .4-5انواع راهبردهای یادداشت از منابع
ردیف

انواع یادداشتبرداری

1

نقل معنایی 1یا غیرمستقیم

2

خالصهنویسی

نگارش خالصه از متن (جان کالم و عقاید کلیدی)

3

نقلقول مستقیم

یادداشت عین مطلب (کمتر از چهار خط داخل گیومه و بیشتر در یک پاراگراف مستقل)

4

ترکیب

5

نقد

توضیح
یادداشت بر اساس برداشت

تلفیق اطالعات گوناگون از یک متن

2

قضاوت انتقادی فرد از مطلب

دقت در نحوه مستندسازی بسیار مهم است .پس از جمعآوری ادبیات پژوهش ،الزم است موارد باهم ترکیب و به
شکل مناسبی ساماندهی شوند .برای این منظور میتوان به الگوهایی به شرح جدول  5-5توجه داشت.
جدول .5-5راهبردهای ساماندهی مستندات مبانی نظری و ادبیات پیشینه
ردیف

روش ساماندهی

1

بر اساس فرضیهها یا سؤاالت پژوهش

2

بر اساس ساختار مبانی نظری و ادبیات پیشینه

3

ترکیب دو رویکرد قبلی

توضیح
تاریخچه ،مبانی نظری و ادبیات پیشینه بر اساس هر فرضیه یا سؤال
ساختار متداول :تاریخچه ،مبانی نظری ،ادبیات پیشینه داخلی و خارجی
با توجه به ظرفیتهای هر متغیر یا فرضیه یا سؤال

برای شکلگیری چارچوبی که بتوان بهخوبی از آنها در فصل دوم پایاننامه نیز استفاده کرد ،اغلب مباحث مربوط به
مبانی نظری ،یعنی نظریهها و فرضیهها و مکاتب موجود در رابطه با پرسش اصلی تحقیق آورده میشود .سپس،
مطالعات انجامشده در رابطه با موضوع با توجه به یافتههای مورداستفاده برای توضیح مسئله و معرفی زمان ،مکان و
مجری آن ارائه میشود .درصورتیکه از متغیرهای متعددی بهره میگیرید و مبانی نظری و ادبیات پیشینه خوبی
جمعآوری کردهاید ،بهتر است از روش اول استفاده کنید.
مهمترین نکته ایجاد ارتباط بین نوشتهها است .چراکه خواننده بر اساس درك ارتباط منطقی بین مطالب و ارتباط آن
با موضوع موردبررسی ،قضاوت خواهد کرد .در نگارش و پیادهسازی مطالب جمعآوریشده باید ارتباط منطقی بین آنها

1.Parapharasing
2.Critiquing
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را مدنظر قرار داد .مهمترین مشکالت برداشت از منابع که در پژوهشها و پایاننامهها دیده میشود ،ارتباط ندادن مطالب
جمعآوریشده مبانی نظری و ادبیات پیشینه و بیان کلی مطالب است.
 .5-5گردآوری و ثبت دادهها بر اساس متغیرها
اغلب رویکرد جمعآوری داده و اطالعات مربوط به متغیر موردبررسی است .متغیرها 1عوامل قابلاندازهگیری در پژوهش
هستند و اندازهگیری به مفهوم گردآوری اطالعاتی است که تصمیمگیری بر اساس آنها صورت میگیرد .هر متغیر شکل
و مفهوم خاصی دارد و جدول  6-5انواع متغیرها و تفاوت آنها نسبت به یکدیگر را نشان میدهد.
جدول  .6-5انواع متغیرها و تمایز آنها از یکدیگر
ردیف
1
2
3
4

محور

انواع

مستقل یا

مستقل

عوامل مختلف کنترلشده یا دستکاری شده در مطالعه

وابسته

وابسته

متغیر موردبررسی و اندازهگیری برای تشخیص تأثیر متغیر مستقل بر آن

مالك یا

پیشبین (مستقل)

پیشبین

مالك (وابسته)

نحوه

توضیح

همان متغیر مستقل در تحقیق رابطهای البته بدون دستکاری
همان متغیر وابسته که با بررسی تغییراتش برای تعیین میزان رابطه آن با متغیر پیشبین

گسسته یا طبقهای

متغیری معین باارزشهای محدود مانند روزهای هفته یا جنسیت

اندازهگیری

پیوسته

قابل گزارش بهصورت نامحدود مانند یکصدم یا یکصد هزارم

مستقیم یا

مستقیم

قابلاندازهگیری مستقیم

پنهان

2

5

کوواریت

6

مقوله

مکنون یا پنهان
یک نوع متغیر مستقل

غیرقابلاندازهگیری مستقیم و با امکان سنجش تقریبی مانند هوش با سنجش عملکرد
بدون دستکاری محقق بر متغیر وابسته اثر دارد که در صورت عدم کنترل آماری ،احتمال
استنباط نادرست از قدرت پیشبینی متغیر مستقل بر وابستهایجاد میکند.
در تحقیقات کیفی اغلب از مقوله یا موضوع و متغیر موردبررسی یاد میشود.

انواع روشهای گردآوری و ثبت دادهها بر اساس سؤاالت یا فرضیههای تحقیق از دو بعد محل جمعآوری و نوع
ابزار مورداستفاده موردتوجه قرار میگیرد .گردآوری دادهها ازنظر محل جمعآوری میتواند میدانی (محیط طبیعی)،
کتابخانهای (اسنادی) و آزمایشگاهی (کنترلشده) باشد .دادهها را با ابزارهایی به شرح جدول  7-5میتوان گردآوری و
ثبت کرد.

1. Variables
2. Latent
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 .1-5انواع ابزارهای گردآوری و ثبت دادهها بر اساس متغیرها
ردیف

توضیح

ابزار اندازهگیری
1

اندازهگیری نظر و نگرش نسبت به موضوع یا پدیده خاص

1

پرسشنامه

2

چکلیست یا فهرست کنترل

3

برگه کدگذاری

4

آزمون

اندازهگیری توانایی افراد در زمینه خاص

5

مصاحبه

اندازهگیری نظر و نگرش نسبت به موضوع یا پدیده خاص از طریق پرسش و پاسخ شفاهی

6

مشاهده

اندازهگیری رفتار ،واکنش و اقدام در رابطه با موضوع یا پدیده خاص از طریق مشاهده

7

برگههای یادداشت

8

اندازهگیری آزمایشگاهی

11

گروه متمرکز

11

ضبطکننده صوت و تصویر

اندازهگیری تعداد و کمیتهای موجود در زمینه موردبررسی
اندازهگیری فراوانی کیفیت خاص در اسناد و رسانهها

اندازهگیری رویدادها ،اسناد و سوابق در رابطه با موضوع و پدیده خاص
2

اندازهگیری رویدادها ،اسناد ،سوابق و رفتارها در محیط کنترلشده
اندازهگیری نظر و نگرش با مصاحبه همزمان با چند نفر
دستگاههای ضبط صدا یا صدا و تصویر

این ابزارها به گردآوری دادهها بهصورت کمی (عددی) یا کیفی (کالمی) و یا ترکیبی از هر دو میپردازند .سؤاالت
ابزارها برای جمعآوری دادهها ،اغلب به سه شکل «باز ،نیمه ساختاریافته و ساختاریافته» به شرح جدول  8-5است.
جدول .8-5انواع سؤاالت ابزارها برای اندازهگیری و جمعآوری داده کمی یا کیفی
ردیف

انواع سؤاالت

1

باز یا تشریحی

2

بسته (ساختاریافته)

3

نیمه ساختاریافته

توضیح
امکان پاسخ مشروح و آزادانه پاسخدهنده
محدود کننده پاسخدهنده به انتخاب یک گزینه از میان چند گزینه ارائهشده
ترکیب سؤاالت باز و بسته به معنای یک انتخاب محدود با ارائه توضیح درباره آن

از سؤاالت باز برای جمعآوری دادههای کیفی و از سؤاالت بسته برای جمعآوری داده کمی استفاده میشود .اغلب
در صورت تأکید بر «اطالعات کمی یا عددی ،نیاز به اجرای پژوهش در زمان کوتاه ،نیاز به پاسخهای ساده و قابلفهم و
تحلیل سریع» از سؤاالت بسته و در غیر این صورت از سؤاالت باز یا نیمه ساختاریافته استفاده میشود .سؤاالت بسته یا
ساختاریافته دارای مقیاسهای پاسخگویی به شرح جدول  9-5هستند.

1.Questionnaire
2. Clinical measurement

83

جدول  .3-5انواع مقیاسهای پاسخگویی در سؤاالت بسته
ردیف

ویژگیها

نام مقیاس

1

ترستون

1

برای تعیین نگرش مثبت یا منفی نسبت به یک موضوع و نمرهگذاری دو ارزشی بلی و خیر

2

لیکرت

2

نمرهگذاری چند ارزشی بین سه تا هفت ارزش از منفیترین تا مثبتترین حالت (مثل از کامالً

3

گاتمن یا تراکمی

4

افتراق معنایی 4یا ازگود

5

فاصله اجتماعی بوگاردوس

6

چند جوابی

7

تعیین اولویت یا رتبهبندی

موافقم تا کامالً مخالفم) که پاسخدهنده یکی را انتخاب میکند.
3

برای سنجش پدیدههای ساده اجتماعی و کودکان با سؤاالت یکبعدی و مرتبشده بر اساس
ارزش وزنی و امکان تأیید یکی از آنها
اندازهگیری معنای مفاهیم با امکان انتخاب در یک مقیاس دوقطبی (دو صفت متضاد)
هفتدرجهای مثل «پسندیده  7-6-5-4-3-2-1ناپسند»
5

بهصورت موقعیتهای فرضی معرف فاصله اجتماعی و برای بررسی نگرش نسبت به
گروههای قومی ،نژادی ،مذهبی و...
انتخاب یک مورد از میان موارد مختلف مثلاینکه در اوقات فراغت خود بیشتر چهکاری انجام
میدهید؟ ورزش

8
9

6

مطالعه

گردش

سایر موارد

امکان دادن رتبه یا درجه اهمیت به مجموعهای از گزینهها مانند رتبهبندی عالیق فهرست شده

7

پرسش وابستگی یا مشروط پرسشی که پاسخ به آن مشروط به پاسخ به پرسش قبلی است.
فهرستی 8یا مهندسی

امکان انتخاب چند جواب به یک سؤال ،مانند از کدامیک از رسانههای زیر در طول روز
استفاده میکنید :الف) کتاب ،ب) رادیو ،ج) تلویزیون ،د) مطبوعات ،ه) سینما و) اینترنت...

 .7-5-5گردآوری و ثبت دادهها با پرسشنامه
پرسشنامه از ابزارهای رایج در پژوهش است که با مجموعهای از سؤاالت ،امکان جمعآوری دادهها درباره عالیق،
نگرشها ،دانش ،تجارب و عقاید فرد پاسخدهنده در موضوعی خاص را فراهم میکند .پرسشنامه میتواند دارای چندین
سؤال از انواع «ساختاریافته ،نیمه ساختاریافته یا باز» باشد .پرسشنامه اغلب دارای «نامه همراه ،9دستورالعمل 11و
سؤاالت »11است .نامه همراه اغلب شامل یک مقدمه انگیزاننده و هدایتکننده برای پاسخگویی است که به مواردی
چون ضرورت پژوهش و درخواست برای پاسخگویی درزمانی مشخص اشاره دارد .دستورالعمل نیز عباراتی کوتاه برای

1.Thurstone
2.Likert
3.Gutman or Cummulative scale
4.Semantic differential
5.Bogardos
6. Rank Question
7.Contingency Questions
8. List Question
9.Cover letter
10.Instruction
11.Questions
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راهنمایی پاسخدهنده بهمنظور پاسخگویی است .پرسشنامه ازنظر ماهیت به سه شکل به شرح جدول  11-5قابل معرفی
است.
جدول .70-5انواع شکلهای پرسشنامه برای استفاده
توضیح

ردیف

انواع

1

استاندارد

2

محقق ساخته

توسط یک محقق برای جامعهای محدود و اغلب با اعتبار صوری و محتوایی و پایایی (اغلب با آلفای

غیراستاندارد

کرونباخ) تأییدشده است .کاربرد این پرسشنامه به بررسی مجدد روایی و پایایی با مالحظات نیاز دارد.

نیاز به ساخت

محقق درصدد ساخت یک پرسشنامه جدید است.

با روششناسی مشخص ،اعتبار صوری ،محتوایی و سازه آن به شکل کامل به تأیید رسیده و مورد اقبال
پژوهشگران است.

3

درصورتیکه محقق تصمیم به استفاده از پرسشنامه برای جمعآوری داده بگیرد ،باید مطمئن شود که آیا پرسشنامه
مناسبی وجود دارد .با انجام یک مطالعه کامل از موضوع و متغیرهای انتخابشده ،محقق میتواند پرسشنامههای موجود
احتمالی را برای ارزیابی متغیرهای موردبررسی شناسایی کند .پرسشنامه موجود این مزیت را دارد که پیشتر ازنظر
روایی و پایایی ارزیابیشده و بیشتر میتوان به آن اطمینان کرد .از سوی دیگر محقق زمان الزم برای طراحی پرسشنامه-
ای پایا و روا را ذخیره میکند .درصورتیکه پرسشنامهای برای سنجش متغیرهای موردبررسی موجود نباشد ،محقق باید
به طراحی گویههایی منطبق با اهداف ،فرضیهها یا سؤاالت تحقیق بپردازد .برای ساخت پرسشنامه جدید ،ابتدا باید
سؤاالت آن را طراحی کرد.
پرسشنامه اغلب برای جمعآوری دادههای ساده و کمی از یک گروه بسیار بزرگ مناسب است .دادههایی که بتوان
آنها را در قالب جدول و نمودار خالصه و تجزیهوتحلیل کرد .اگر اطالعات پیچیدهتری موردنیاز باشد ،باید روی
روشهای دیگر فکر کرد .درمجموع پرسشنامه دارای مزایایی چون «دسترسی به جمعیت زیاد ،کاهش اعمالنظر
شخصی ،گمنام ماندن پاسخدهنده و دادههای ساختاریافته» است.
 .2-5-5گردآوری و ثبت دادهها با چکلیست (فهرست کنترل)
یکی از چکلیستهای رایج که اغلب از آن بهعنوان پرسشنامه یاد میشود ،چکلیست یا فهرست کنترل ویژگیهای
عمومی پاسخ دهندگان است .مشخصات اصلی مانند جنسیت ،سن ،تحصیالت ،وضعیت تأهل و ...به محقق کمک میکند
تا پاسخدهندگان را با دقت شناسایی کند و حتی در صورت نیاز ارتباط برخی از این متغیرها را با دیگر متغیرهای
موردبررسی اندازهگیری و مورد تحلیل قرار دهد.
چکلیست یا فهرست کنترل ،ابزاری است که بر اساس مشاهدات مشاهدهگر ،مقدارهای مشاهدهشده در آن ثبت
میشود .برای نمونه برخی چکلیستها برای کنترل وضعیت اماکن و تجهیزات به کار میرود و در آن مشاهدهگر،
مشاهدات خود را درباره وضعیت «اماکن و تجهیزات» ثبت میکند .به کمک این ابزار معموالً میتوان وضعیتهای
مختلف را مشخص یا کنترل کرد.
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 .9-5-5گردآوری و ثبت دادهها با برگه کدگذاری
در تحلیل محتوا با استفاده از روشهای نظاممند به توصیف محتوای یک متن پرداخته میشود .این متن میتواند مکتوب،
صوتی یا تصویری باشد که به کمک برگه کدگذاری دادههای مربوط به آنها جمعآوری میشود .در این رابطه میتوان
متون نشریات ،عکسها ،برنامههای رادیو و تلویزیون ،بیوگرافیها و نامهها را تحلیل محتوا کرد.
 .4-5-5گردآوری و ثبت دادهها با مصاحبه
در مصاحبه 1توسط مصاحبهگر پرسشهایی مطرح میشود و پاسخدهنده بهصورت رودررو ،تلفنی یا اینترنتی پاسخ می-
دهد .مهارت مصاحبهکننده در انجام مصاحبه مهم است .برای ضبط و ثبت اطالعات در مصاحبه از وسایلی نظیر
ضبطصوت ،دوربین و یادداشتبرداری استفاده میشود .در جریان مصاحبه حاالت و واکنش آزمودنی و مقاومت او در
برابر برخی سؤاالت قابلشناسایی است .مصاحبه را میتوان یک پرسشنامه شفاهی دانست .مصاحبه صمیمانه میتواند
منجر به دادههایی شود که در دیگر شرایط کسب آنها دشوار است .مصاحبه به زمان بیشتری نسبت به پرسشنامه نیاز
دارد و تجزیهوتحلیل اطالعات بهدستآمده از آن دشوارتر است .مصاحبه اغلب برای جمعآوری دادههای کیفی و
مناسب مواردی چون «تأکید بر چرایی یا چگونگی موضوع ،نیاز به اطالعات غنیتر با بررسی عمیق گروه کوچک و
تأکید بر اکتشاف» است .انواع مصاحبه را میتوان به شرح جدول  11-5دستهبندی کرد.
جدول .77-5انواع مصاحبه ازنظر ساختار
ردیف

انواع

1

بسته یا ساخت دار

2

نیمهباز یا نیمه ساخت دار

3

2

باز یا بیساخت یا عمیق

توضیح
همان سؤاالت بسته در پرسشنامه که در مصاحبه پرسیده میشود.
یک سری سؤاالت بسته و باز (روش انعطافپذیر)
با یک موضوع کلی سؤال و مسیر مصاحبه برای دریافت پاسخ عمیق هدایت میشود.

طراحی مصاحبه از روندهای مشابه طراحی پرسشنامه پیروی میکند و ابتدا الزم است که مشخص شود که به چه
دادههایی برای جمعآوری نیاز است و چگونه با مصاحبه میتوان آنها را جمعآوری کرد .برای طراحی انجام مصاحبه به
مواردی به شرح جدول 12-5نیاز است.

1. Interview
2. In-depth interviewing
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جدول .72-5مراحل طراحی اجرای مصاحبه
مراحل

ر

توضیح

مراحل فرعی

مصاحبه
تهیه یک راهنمای اولیه مشابه نامه مقدمه برای پرسشنامه

پیش از

1

تعیین هدف مصاحبه

مصاحبه

2

ساماندهی موضوعی سؤاالت

تنظیم سؤاالت مربوط به هر موضوع در یک گروه برای هدایت مصاحبه

3

سؤال از ساده به سخت

شروع با سؤاالت ساده برای احساس راحتی و همراهی مصاحبهشونده

4

انتخاب مکان مناسب

انتخاب محلی برای افزایش احتمال پاسخگویی صریح مصاحبهشونده

5

توجه به مهارت مصاحبهکننده

حین

6

اطمینان سازی

مصاحبه

7

پرهیز از سؤاالت منفی و مبهم

8

کنترل عکسالعملهای خود

9

کنترل در مسیر هدف

11

تعهد به تکمیل مصاحبه

11

جمعآوری داده

توانایی برقراری ارتباط ،طرح سؤال و جمعآوری اطالعات
جلب اطمینان مخاطب با رفتار مناسب
توجه به فهم زبان ،فرهنگ و آگاهی پاسخدهندگان در بیان سؤاالت
مراقب عکسالعملهایی که میتواند در پاسخ صحیح اثر منفی داشته باشد ،باشیم.
سؤاالت و پاسخها از هدف تحقیق دور نشود
سعی نکنیم مصاحبه را زود و نیمهتمام رها کنیم.
ثبت مصاحبه از راههای یادداشتبرداری ،ضبط صدا ،ثبت تصاویر و...

صحت و اعتبار مصاحبه از نکات بسیار مهم برای گردآوری اطالعات به این روش است .ازجمله موارد مهم در
صحت و اعتبار مصاحبه به شرح جدول 13-5است.
جدول .79-5عوامل اثرگذار در صحت و اعتبار مصاحبه
ردیف
1

توضیح

عوامل
استفاده از سؤاالت بسته و استاندارد اعتبار بیشتر سؤاالت بسته و استاندارد

2

پایایی محیط مصاحبه

حفظ شرایط مناسب و استواری در محیط مصاحبه

3

ضبط مصاحبه

ضبط صدا و حتی تصویر با اجازه مصاحبهشونده

4

پیادهسازی در کوتاهترین زمان

برای پرهیز از تأثیر منفی زمان و احتمال فراموشی برخی نکات

5

اطمینان از درك صحیح سؤال

اطمینان از فهم درست و بدون ابهام مصاحبهشونده از سؤال

6

رمزگشایی صحیح پاسخها

اطمینان از درك صحیح مصاحبهکننده از منظور پاسخدهنده و رمزگشایی صحیح آنها

7

کنترل عوامل اثرگذار منفی

ممانعت از عوامل تأثیرگذار منفی در پاسخهای واقعی و کنترل آنها

در صورت فقدان امکان مصاحبه رودررو میتوان از مصاحبه تلفنی استفاده کرد .با این شکل هم هزینهها کاهش
مییابد و هم خیلی از پاسخدهندگان ترجیح میدهند تا به این شکل به سؤاالت شما پاسخ دهند.
نکته مهم بعدی توجه بهاندازه نمونه در مصاحبهها است .برخالف تجزیهوتحلیلهای کمی که اغلب به نمونههای
بزرگ نیاز دارد ،تحقیقات کیفی نیاز به نمونه کمتری دارد .هدف تحقیق کیفی به دست آوردن اطالعات غنی و کامل از
یک گروه نمونه کوچک است .درمجموع میتوان جمعآوری اطالعات را تا مرحله اشباع و تکرار یافتهها پیش برد .در
مواردی مانند مطالعات موردی شما ممکن است تنها یک مورد مصاحبه داشته باشید.

87

 .5-5-5گردآوری و ثبت دادهها با مشاهده
در مشاهده 1بر جمعآوری دادههایی درباره رفتارهای غیرکالمی تأکید میشود .با این روش هم دادهها بهصورت کیفی و
هم کمی جمعآوری میشود .برای نمونه رفتارهای غیرکالمی را میتوان پس از طبقهبندی و تعریف ،فراوانی رخدادشان
را شمارش کرد .در مشاهده محقق میتواند دادههای مربوط به رفتارها را بهعنوان یک فرد بیرونی یا در درون رویداد
گردآوری کند .در این روش فرد از درون یا بیرون محیط ،انواع رفتارهای صوتی و تصویری را با توجه به سؤاالت ذهنی
خود رصد میکند .روش جمعآوری داده به میزان ساختار و شرایط مشاهده به شرح جدول  14-5بستگی دارد.
جدول .74-5میزان ساختار و شرایط مشاهده برای جمعآوری داده
روش مشاهده

ردیف

ساختار و شرایط مشاهده

1

بیساختار و شرایط طبیعی

بررسی میدانی بیساختار مانند انواع رفتار بروز یافته از انواع افراد مورد مشاهده در میدان

2

باساختار و شرایط طبیعی

بررسی میدانی با ساختار معین

3

بی ساختار و شرایط آزمایشگاهی

بررسی آزمایشگاهی بدون ساختار

4

باساختار و شرایط آزمایشگاهی

بررسی آزمایشگاهی با ساختار معین مانند ثبت رفتار بینندگان یک برنامه تلویزیونی در اتاق

در مشاهده باساختار ،بر مبنای طرحی تعریفشده ،رفتارها طبقهبندی و ثبت میشود اما در مشاهده بیساختار،
رفتارها بدون چارچوب قبلی ثبت خواهد شد .در مشاهده بیساختار یا آزاد مشاهدهگر ،مشاهدات را با برداشت آزاد
خود جمعآوری و ثبت میکند .در مشاهده باساختار از سؤاالت مشخص ،بسته و قابل کمی شدن استفاده میشود .برای
نمونه در جدول  15-5با مقیاس درجهبندیشده میتوان دادههای رفتار مورد مشاهده جمعآوریشده را جمعآوری کرد
اما در جدول  16-5نمونه یک چکلیست قابل عالمتگذاری برای جمعآوری دادهها معرفیشده است.
جدول .75-5نمونه انتخاب عدد در یک پیوستار برای جمعآوری و ثبت مشاهدات بازیکنان یک تیم فوتبال
ردیف

دامنه

رفتارها

1

میزان مشارکت در کار تیمی

مشارکت زیاد5-4-3-2-1مشارکت کم

2

پرخاشگری پس از متوقف شدن با توپ

مقدار زیاد5-4-3-2-1مقدار کم

3

رفتار جوانمردانه پس از برخورد با حریف

مقدار زیاد 5-4-3-2-1مقدار کم

جدول .76-5نمونه عالمتگذاری برای جمعآوری و ثبت مشاهدات بازیکنان یک تیم فوتبال
در هر بازی برای فعالیت مورد نمونه عالمت بزنید
بازی

ردیف
1

دریبل کردن و سپس شوت کردن

*

*

*

*

2

دریبل کردن سپس پاس دادن

*

*

*

*

3

شوت ناگهانی

*

*

4

پاس ناگهانی

*

*

*

5

از دست دادن اختیار توپ

*

*

*

*

*

1.Observation
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پژوهشگر میتواند در محیطهای مختلف مشاهده و داده جمعآوری کند اما باید مطمئن شد که مکان موردمطالعه،
قابلدسترسی ،مقرونبهصرفه ،بیخطر و بیاثر بر رفتار طبیعی مورد مشاهده باشد .بر این اساس مشاهده را میتوان از
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
جمع مانند مشاهده از دور یا با فیلم و عکس ،گردآوری و ثبت میکند .امروزه نوع مشاهده در فضای مجازی با اسامی
نتنوگرافی 1یا وبنوگرافی 2نیز مطرح میشود که در آن مشاهده پست الکترونیکی ،چت روم ،وبالگ و نشریههای آنالین
موردتوجه قرار میگیرد .باید دقت کرد که حضور مشاهدهگر ،بر محیط و رفتار افراد تأثیری نداشته و باعث سوگیری در
رفتارها و نتایج تحقیق نشود.
برای جمعآوری و ثبت مناسب دادههای حاصل از مشاهده باید توانایی مناسبی در «مشاهده ،گوش دادن ،تعامل و
مصاحبه» وجود داشته باشد .ازجمله مزایای جمعآوری داده با مشاهده میتوان به «انعطافپذیری ،بررسی در محیط
طبیعی و باال رفتن دقت» اشاره کرد و از معایب آنهم «طوالنی بودن جمعآوری دادهها ،مشکل بودن مستندسازی دادهها
و وابستگی به ذهن مشاهدهگر» است .مراحل گردآوری و ثبت داده با مشاهده را میتوان به شرح جدول 17-5مرور
کرد.
جدول .71-5مراحل گردآوری و ثبت داده با مشاهده
توضیح

ردیف

موارد

1

تعریف متغیر

شناسایی متغیرهای تحت مشاهده بر اساس اهداف تحقیق و اطالعات موردنیاز

2

انتخاب نمونه

انتخاب نمونه با تأکید بر زمان و محل مناسب جمعآوری داده

3

ثبت دادهها

تصویربرداری ،یادداشت یا هردو یا تکمیل چکلیست مشاهده

4

شناسایی عوامل اثرگذار

شناسایی هرگونه عامل احتمالی اثرگذار در نتایج مشاهدات و ثبت آنها

در صورت وجود بیش از یک محقق در پروژه تحقیقی باید آنها را آموزش داد .انجام یک مطالعه آزمایشی برای
اطمینان از رویه ،روایی و صحت تحقیق مفید است .پس از اطمینان از صحت مشاهده ،دادهها جمعآوری و روایی کیفی
آنها بررسی می شود .مراحل نهایی ،کدگذاری ،تحلیل داده و نوشتن گزارش نهایی است.
بهطور کل استفاده از روش مشاهده در مواردی چون «امکان مشاهده مستقیم موضوع ،امکان مشاهده الگوهای
رفتاری ،امکان دریافت پاسخی ناممکن از سایر روشها و امکان بررسی رفتار در شرایط طبیعی» موردتوجه قرار می-
گیرد .باید دقت کرد که این روش بیشتر به دنبال توصیف امور مورد مشاهده تا دالیل آن است .این روش بیشتر در
پژوهشهای کیفی و توصیفی به کار میرود و کاربرد عمده آن برای بررسی پدیدههای در حال وقوع است.

1. Netnograph
2. Webnography
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 .6-5-5گردآوری و ثبت دادهها با برگه یادداشت (فیشبرداری)
یادداشتبرداری یا ثبت مشاهدات ،هم روشی مستقل و هم ابزار اصلی جمعآوری داده در مشاهده معرفی میشود.
محققان از یادداشتهای میدانی برای ثبت مشاهدات درباره افراد ،اسناد ،محیط و رفتارها استفاده میکنند .یادداشتهای
میدانی در اولین فرصت ساماندهی میشوند تا دچار مشکالت مرور زمان و فراموشی نشوند .یادداشتهای میدانی دارای
انواع مختلفی به شرح جدول  18-5هستند.
جدول .78-5انواع یادداشتهای میدانی
توضیح

ردیف

انواع

1

چركنویس

2

توصیفات دقیق

1

3

3

تحلیلی

4

دفتر روزانه

یادداشت دستی با عبارات مختصر و کلمات کلیدی درباره رفتار یا هر چیز مرتبط با اهداف تحقیق
2

یادداشت کامل مشاهدات ،گفتگوها و اطالعات با جزییات
یادداشت پیشنهادها و ایدههای خود درباره مشاهدات
ثبت مشاهدات ازجمله دیدگاهها و اعتقادات شخصی به همراه مشاهدات و هزینههای تحقیق

 .1-5-5گردآوری و ثبت دادهها با آزمون
در آزمون ،آزمودنی اقدامات خاصی را انجام میدهد تا وضعیت یا مهارت یا توانایی او مورد آزمایش قرار گیرد .برای
نمونه ممکن است با دیدن ،شنیدن یا لمس یک محرك خاص ،دکمه مشخصی را فشار دهد .یا با مجموعه فعالیتهای
خاصی مهارت خود را در زمینه مشخصی ،نشان دهد و بر اساس آزمون امتیاز مشخصی را کسب نماید .برخی از آزمون-
ها مانند آزمون هوشی وکسلر ،مجموعه اقدامات مختلفی است که جمع امتیازات آنها وضعیت ضریب هوشی شخص
را معین میکند.
 .8-5-5گردآوری و ثبت دادهها با ضبطصوت و دوربین
از ابزارهای جمعآوری دادهها ضبطصوت و یا دستگاههای مختلف دیجیتال برای ضبط جریان مصاحبههاست که به
محقق کمک می کند تا اینکه بدون نگرانی در خصوص ثبت محتوای مصاحبه ،با آرامش خاطر و اطمینان از اینکه جریان
مصاحبه توسط دستگاه ضبط میشود ،کنترل جلسه مصاحبه را در اختیار داشته و بتواند بر موضوعات تمرکز داشته باشد.
از دوربین میتواند حتی برای ثبت رفتار و توضیح بیشتر استفاده کرد.

1. Scratch Notes
2. Detailed Descriptions
3. Analytic Notes
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 .3-5-5گردآوری و ثبت دادهها با گروه سنجی
یکی دیگر از روشهای جمعآوری دادهها گروه سنجی 1با یک مقیاس اختصاصی است .گروه سنجی روشی کمی برای
اندازه گیری یا توصیف روابط اجتماعی میان افراد و یا پذیرش یا طرد افراد از سوی سایر اعضای گروه است .هدف
گروه سنجی این است که ارزش اجتماعی یا شخصیتی هر فرد ازنظر سایر اعضای گروه سنجیده شود .وقتی از اعضای
گروه خواسته میشود سایر افراد درون گروه را بر اساس مالكهای خاصی انتخاب نمایند ،هرکسی در گروه میتواند
انتخاب و دلیل آن انتخاب را بیان کند .از این گزینشها ،توصیفی راجع به شبکههای موجود درون گروه موردنظر به
دست میآید .ترسیم نمودار این شبکهها را گروه نما 2مینامند .دادههای این گروه نما را میتوان بهصورت یک جدول
ماتریسی از گزینشهای هر فرد نمایش داد .یک چنین جدول یا ماتریس را ماتریس گروه 3مینامند.

شکل  .7-5از یک گروه نما (سوسیوگرام) در یک تیم فوتبال

در گروه نما فردی که همه تمایل دارند با او در ارتباط باشند« ،ستاره گروه» نامیده میشود و افرادی که کسی تمایل
به برقراری ارتباط با آنها ندارند« ،منزوی یا ایزوله» نامیده میشوند .گروه سنجی به روشهای گوناگون اجرا و نمرهگذاری
میشود .برای نمونه ممکن است از گروه خواسته شود ،اسامی سه نفر منتخب برای کار باهم را به ترتیب اولویت بنویسند.
یکی از روش های متداول ،شمردن تعداد دفعات انتخاب فرد توسط دیگران بدون توجه به ترتیب انتخاب است .روش
دیگر دادن امتیاز  3به انتخاب اول ،امتیاز 2به انتخاب دوم و امتیاز  1به انتخاب سوم است.
 .6-5ارزشیابی انواع ابزارهای جمعآوری داده
در صورت استفاده از ابزارهای غیراستاندارد و ساخت ابزار جدید ،پژوهشگر الزم است تا بهتناسب از اعتبار و پایایی آن
مطمئن شود .منظور از اعتبار ،میزان صحت ابزار برای سنجش آن چیزی که قرار است موردسنجش قرار گیرد .پایایی

1.Sociometry
2.Sociogram
3.Sociomatrix
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ابزار بر این ویژگی تأکید دارد که در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی ارائه میکند .عینیت نوعی از پایایی است
که با میزان توافق ارزیابها یا کدگذارها در ثبت مطالب توسط یک ابزار مشخص تعیین میشود.
 .7-6-5اعتبار 1یا روایی ابزارهای جمعآوری داده
برای تعیین اعتبار ابزارهای جمعآوری دادهها با توجه به نوع ابزار میتوان از یک یا چندین راه به شرح جدول 19-5
استفاده کرد.
جدول .73-5انواع روش تعیین اعتبار ابزارهای جمعآوری دادهها
ویژگیها

ردیف

انواع اعتبار

1

صوری یا ظاهری

2

بررسی کیفی ابزار از دیدگاه صاحبنظران در خصوص تناسب ویژگی ظاهری آن برای سنجش و
جمعآوری داده از متغیر موردبررسی (برای اکثر ابزارها)

3

بررسی میزان توافق صاحبنظران درباره ارتباط مناسب ابزار با متغیر مورد هدف (مانند استفاده از روش

2

محتوا

3

مالك یا معیار

4

سازه یا ساخت

الوشه 4برای میزان توافق ارزیابان درباره مناسب بودن گویهها)
5

بررسی تناسب ابزار با متغیر مورد هدف بر اساس مقایسه با یک معیار یا مالك معتبر و دارای دو نوع
همزمان 6و پیشبین 7است .در پیشبین میزان نمرات پاسخدهنده با نتایج قبلی معتبر از ابزار استاندارد و
در همزمان با اجرای همزمان ابزار موردبررسی و ابزار معتبر روی یک جامعه مقایسه میشود.

8

میزان ارتباط نمرههای حاصل از اجرای ابزار با مفاهیم و ساختار متغیر از دو رویکرد افتراقی و همگرا
است .در روایی افتراقی 9بر تمایز سازههای غیرهمنام از یکدیگر از طریق بررسی همبستگی بین سازه-
های نامشابه و در روایی همگرا 11از طریق هم سویی اندازههای مختلف سازه ابزار محاسبه میشود.

برای نمونه پس از طراحی پرسشنامه ،میتوان با سؤاالت جدول  21 -5از تعدادی از صاحبنظران روایی صوری را
بررسی کرد.

1.Validity
2.Face Validity
3.Content Validity
4.C.H. Lawshe
5.Criterion- based validity
6.Concurrent validity
7.Pridictive Validity
8.Construct validity
9. Disciminant
10. Convergent
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جدول  .20-5انواع پرسشها برای تعیین روایی صوری یک پرسشنامه
پرسشها

ردیف
1

آیا ترتیب سؤاالت رعایت شده است؟

2

آیا پرسشنامه با سؤاالت نسبتاً ساده و جالب و اغلب بسته شروع و سپس به سراغ سؤاالت پیچیدهتر میرود؟

3

آیا از تکراری نبودن ظاهر و محتوای گویهها اطمینان حاصلشده است؟

4

آیا گویهها یا سؤاالت با اهداف تحقیق تناسب دارند؟

5

آیا جمالت و اصطالحات بهراحتی قابلفهم است؟

6

آیا دستورالعمل بهراحتی قابل پیروی است؟

7

آیا تعداد گویهها یا سؤاالت بهاندازهای است که افراد به آن پاسخ دهند؟

8

آیا اطالعات مهمی وجود دارد که نادیده گرفتهشده باشد؟

برای بررسی روایی محتوایی پرسشنامه باید اطالعات بیشتری را برای صاحبنظران ارسال کرد و از آنها خواست
تا در محورهای موردنظر خود به آنها امتیاز بدهند .برای این منظور باید «هدف کلی ،اهداف ویژه ،جامعه تحقیق یا
پاسخدهندگان و اختصاص هر یک از گویهها باهدف خاص» مشخص شود .تعداد متخصص یا صاحبنظر الزم برای
ارزیابی محتوایی پرسشنامه بین  11تا  15نفر و حتی در مواردی کمتر هم کافی است .ولی این افراد حتماً باید به موضوع
موردنظر شما تسلط کامل داشته باشند .پس از مشخص شدن این موارد میتوان به کمک پرسشنامهای به شکل جدول
 21-5دادههای الزم برای ارزیابی روایی محتوایی را جمعآوری کرد.
جدول  .27-5الگوی تعیین نمره هر داور به سؤاالت بهمنظور تعیین روایی محتوا
اهداف ویژه

متغیرها

هدف ویژه 1

........... -1
........... -2
........... -3

هدف ویژه 2

........... -4
........... -5
........... -6

سؤاالت

میزان مناسب بودن هر سؤال

..........-1

54321

..........-2

54321

..........-1

54321

..........-2

54321

..........-1

54321

..........-2

54321

..........-1

54321

..........-2

54321

..........-1

54321

..........-2

54321

..........-1

54321

..........-2

54321

پس از جمعآوری دادههای حاصل از نظرات ارزیابان در مورد هر سؤال ،آنها را در جدولی مشابه جدول
 22 -5ثبت کنید و سؤاالت با نمره میانگین کمتر را بازنگری یا حذف کنید.
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جدول  .22-5تعیین میانگین نمره داوران برای هر سؤال در تعیین روایی محتوا
نمره هر سؤال
اسم داوران

سؤال

سؤال

سؤال

سؤال

سؤال

سؤال

سؤال

()1

()2

()3

()4

()5

()6

()7

...

... -1
... -2
... -3
... -4
... -5
... -6
... -7
...
میانگین نمرات داوران به سؤال

 .2-6-5پایایی 1ابزارهای اندازهگیری
منظور از پایایی این است که پرسشنامه در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی دارد .عینیت نیز به پایایی ارزیابها
در میزان موافقت آنها در مورد روش یا ابزار جمعآوری داده یا گویههای ابزار و مشاهده داللت دارد .جدول 23-5
راههای تعیین پایایی یک پرسشنامه را نشان میدهد.

1.Reliability
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جدول .29-5راههای تعیین پایایی پرسشنامه
ردیف

روش تعیین پایایی

1

اجرای دوباره (بازآزمایی) یا
روش آزمون -آزمون مجدد

2

دونیمه کردن پرسشنامه 2یا
همسانی درونی

3

توضیحات
1

پاسخگویی دوباره یک گروه به یک پرسشنامه در فاصله یک هفته یا بیشتر و تعیین
همبستگی دو پاسخ است که همبستگی حدود  1/7در تحقیقات مدیریت قابلقبول است.
پاسخگویی یکباره پرسشنامه توسط یک گروه و تقسیم سؤاالت پرسشنامه به دونیمه شامل
سؤاالت زوج بهعنوان یک بخش و فرد هم یک بخش (دقت شود که آزمون را نباید از
وسط نصف کرد) ،سپس همبستگی دو دسته نمره تعیین میشود تا نشان دهد که نمرات
آزمون در درون خود چه قدر همسانی دارند.
پاسخگویی یکباره و بررسی میزان همسانی درونی یا تجانس سؤاالت دو ارزشی با استفاده

3

کودر-ریچاردسون

4

دو فرم موازی (همتا) یا

پاسخگویی به محتوای مشابه اما با شکل ظاهری متفاوت است .اگر از یک آزمون دو فرم

جایگزین 4یا پایایی هم

موازی باشد میتوان هردو را پشت سر هم یا بافاصله زمانی چندروزه اجرا و ضریب

از تعیین همبستگی از طریق فرمولی که تعداد سؤاالت آزمون را با نسبت پاسخدهندههای
صحیح و غلط و واریانس کل آزمون محاسبه میکند.

ارزی
5

5

آلفای کرونباخ

همبستگی دو دسته نمره را محاسبه کرد.
6

پاسخگویی یکباره و بررسی همبستگی بین تکتک گویهها با کل نمره آزمون است.

درمجموع پایایی و اعتبار به هم ارتباط دارند و الزم و ملزوم یکدیگرند .برای درك این مسئله تیراندازی را در نظر
بگیرید که تمام تیرهای خود را در یک نقطه خارج از هدف میزند .چون تیرها همگی در یک نقطه هستند میتوان گفت
پایایی وجود دارد اما این تیراندازیها اعتبار ندارد چون به هدف اصابت نکردهاند!
 .9-6-5عینیت 7ابزارهای اندازهگیری
عینیت یا پایایی نمره گذار ،ارزیاب یا آزمون گیرنده ،ویژگی مهم آزمون یا ابزار اندازهگیری به شمار میرود .عینیت را
میتوان توافق نزدیکبین دو یا چند داور در دادن نمره یا کدی خاص به هر آزمودنی مانند ارزیابی فیلم تعریف کرد .این
شاخص برای تعیین همسانی نمرات بهدستآمده توسط بیش از یک آزمونگر است .برای مثال اگر دو پژوهشگر رفتار
مدیران در سازمانی را درجهبندی میکنند ،نشان دادن این موضوع اهمیت دارد که آنها اندازهگیریهایی را به دست
آوردهاند که توافق خیلی نزدیکی با یکدیگر دارند .برای محاسبه پایایی ارزیابها میتوان از تقسیم تعداد توافقها بر
تعداد کل ارزیابیها استفاده کرد .مثالً اگر در  14ارزیابی توسط  14ارزیاب 12 ،موردتوافق باشد ،پایایی ارزیابها از
تقسیم  12موردتوافق بر  14مورد ارزیابی و برابر  1/857محاسبه میشود.
1.Test-retest method
2.Split-half
3.Internal consistency
4.Parallel or alternate forms method
5.Equivalence reliability
6.Cronbach alpha
7.Objectivity
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فصل ششم
تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش
هدف کلی :آشنایی با انواع روشهای تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش
اهداف یادگیری
 آشنایی با انواع روشهای تجزیهوتحلیل کمی آماری


آشنایی با نحوه تحلیل جداول آماری

 آشنایی با انواع روشهای تجزیهوتحلیل کیفی
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مقدمه
پس از جمعآوری دادهها باید آنها را در راستای سؤاالت یا فرضیههای تحقیق تجزیهوتحلیل کرد .تحلیل و تفسیر دادهها
بر اساس نوع دادهها یا کمی و یا کیفی با انواع روشهای مختلف است .در این فصل تالش میشود تا انواع راههای
تحلیل و تفسیر دادهها معرفی شود.
 .7-6تجزیهوتحلیل دادهها و یافتهها
دادهها در پژوهشها میتواند کمی یا عددی یا کیفی و کالمی باشد .دادهها ممکن است آمار ثبتشده مربوط به رفتار
کالمی یک استاد (کیفی) یا زمانهای ثبتشده در عملیات یک کارمند سازمان (کمی) باشد .یکی از تفاوتهای عمده
بین پژوهشهای کیفی و کمی در این است که پژوهشهای کیفی بهطور عمده به تدوین یا ساخت فرضیه منتج میشوند
اما پژوهشهای کمی به آزمون فرضیه میپردازد .بنابراین برای آزمون فرضیهها باید دادهای کمی جمعآوری شود و یا
دادههای کیفی به کمی تبدیل شود .بهطورکلی تحقیقاتی که نوعاً کتابخانهای و نظری هستند و دادهها با ابزارهایی نظیر
«فیش ،جدول ،کارت و امثال آن» گردآوری میشود ،از نوع تحقیقات کیفی هستند .درمجموع  4مقیاس برای جمعآوری
دادهها به شرح جدول  1-6وجود دارد.
جدول  .7-6انواع مقیاسهای جمعآوری دادهها
ویژگی

ردیف

نوع مقیاس

1

اسمی

شماره یا نمادهایی برای طبقهبندی اشخاص ،اشیاء یا خصوصیتی مثل شماره روی پیراهن بازیکنان

2

رتبهای

رتبهبندی متغیرها برحسب یکی از ابعاد به گونه معنادار از کوچک به بزرگتر مانند رتبه دانشجویان

3

فاصلهای

عالوه بر ویژگی مقیاس رتبهای ،فاصلهها دارای ارزش برابر هستند مثل دماسنج (صفر مطلق ندارد)

4

نسبی

عالوه بر ویژگی مقیاس فاصلهای ،دارای صفر مطلق یا حقیقی هستند مثل زمان و مسافت

دو سطح اول (اسمی و رتبهای) را آمار ناپارامتری و سطوح سوم و چهارم را آمار پارامتریک مینامند .مقیاسها در
جدول فوق بهصورت زنجیره یا سلسله مراتبی هستند .مقیاس اسمی از نوع کیفی است و به تعیین طبقات میپردازد .البته
اگر برای تعیین چنین طبقاتی عدد بهکاربرده شود به آن معنا نیست که این طبقات مفهوم عددی دارند ،بلکه آنها صرفاً
برای سهولت نامگذاری اطالعات هستند .بنابراین ،طبقهبندی باید بهگونهای باشد که افراد نسبت به دارا بودن یا نبودن
یک صفت ،بررسی شوند .این نوع متغیرها به دو صورت دو ارزشی (مثل زن و مرد) و چند ارزشی (مثل رشته
دانشگاهی) هستند .برای نمونه میتوان مدیران ارشد را با شماره یک ،مدیران میانی با شماره 2و مدیران عملیاتی با
شماره  3بدون معنای کمی و امکان جمع ،تفریق ،ضرب یا تقسیم آنها ،طبقهبندی یا نامگذاری کرد .هدف مقیاس
اسمی ،طبقهبندی و تشخیص طبقات از یکدیگر است و این مقیاس فاقد ویژگیهای کمیت ،واحدهای مساوی و صفر
مطلق خواهد بود.
در مقیاس رتبهای ،عالوه بر طبقهبندی و نامگذاری به ترتیب طبقات نیز پرداخته میشود .یعنی در این مقیاس اعداد
بهمنظور رتبهبندی بهکاربرده میشوند .در این مقیاس اعداد صرفاً بهمنظور رتبهبندی و مرتب کردن افراد یا اشیا از باال به
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پایین بر اساس ویژگیهای مورداندازهگیری به کار میرود .این مقیاس هم کیفی است زیرا اگرچه به کمیت اشاره دارد
اما اعمال ریاضی مانند جمع و تفریق یا ضرب و تقسیم را نمیتوان در مورد آنها اعمال کرد .در طبقهبندیهایی نظیر
طبقه اجتماعی ،پیشرفت تحصیلی ،رضایت شغلی و نظایر اینها با مقیاس و طیف ترتیبی دارای بار صفتی کمتر یا بیشتر
استفاده میشود .مقیاسهای لیکرت و بوگاردوس ،نمونههایی از آن هستند.
در مقیاس فاصلهای ،عالوه بر طبقهبندی و ترتیب ،فاصلههای موجود نیز بهطور دقیق مشخص میشود و اعداد آن را
میتوان اعمال ریاضی مانند جمع یا تفریق روی آن انجام داد .مقیاس فاصلهای دارای ویژگیهای کمیت با واحدهای
مساوی است؛ ولی فاقد صفر مطلق است .بسیاری از مفاهیم نظری به همین منوال و فاقد صفر مطلق هستند .مقیاسهایی
نظیر دماسنج ،هوش و نمره پایانترم دانشجو ،ازایندست هستند .مقیاس نسبی با همان ویژگی مقیاس فاصلهای و تفاوت
داشتن صفر مطلق مانند وزن ،طول و پول است.
چهار مقیاس مورداشاره در دو دسته کمی (فاصلهای و نسبی) و کیفی (اسمی و رتبهای) قرار دارند .مقیاسهای کمی
پیوسته هستند یعنی بین هر دو واحد عدد میتوان واحدهای جزئیتر مانند اعشار داشت اما متغیرهای کیفی مانند
جنسیت (زن و مرد) گسسته هستند و نمیتوان گفت برای نمونه  1/5زن یا  1/2مرد وجود دارد.
 .2-6تجزیهوتحلیل دادههای کمی
همانطور که گفته شد در شرایط معمول از روشهای آماری برای مقیاسهای کمی استفاده میشود اما در موارد
متعددی میتوان دادههای کیفی را کمی کرد و از محاسبات آماری و روشهای آماری برای تجزیهوتحلیل آنها استفاده
کرد .برای نمونه در روش تحلیل محتوا دادههای کیفی کدگذاری میشود و با محاسبه فراوانی کدها میتوان از
روشهای آماری برای تجزیهوتحلیل آنها استفاده کرد .به همین دلیل با توجه به نوع دادههای جمعآوریشده (کمی
یا کیفی) از دو نوع روشهای آماری «پارامتریک یا ناپارامتریک» به شرح جدول  2-6میتوان استفاده کرد.
جدول  .2-6روشهای آماری پارامتریک و ناپارامتریک
توضیح

ردیف

انواع

1

پارامتریک

برای مقیاسهای کمی فاصلهای و نسبی و متغیر پیوسته با شروط نمونهگیری تصادفی و توزیع بهنجار

2

ناپارامتریک

مورداستفاده برای مقیاسهای کیفی اسمی و رتبهای و متغیر گسسته و فراهم نشدن شروط پارامتریک

برای پاسخ به سؤاالت و آزمون فرضیهها زمانی میتوان از روشهای پارامتریک استفاده کرد که شروط جدول 3-6
برقرار باشد .اگر حتی دادهها از نوع کمی بود و دیگر شروط برقرار نبود باید از روشهای ناپارامتریک استفاده کرد.
جدول  .9-6پیششرطهای الزم برای استفاده از آزمون پارامتری
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ردیف

پیششرط

1

متغیرهای پیوسته

2

نمونهگیری تصادفی

3

توزیع بهنجار

توضیح
یعنی از نوع مقیاس فاصلهای یا نسبی
انتخاب تصادفی نمونهها (در صورت نمونهگیری برای انتخاب کل جامعه نیاز نیست).
اطمینان از پراکندگی نرمال دادهها با استفاده از آزمونهایی مانند کولموگروف – اسمیرنف

ازآنجاییکه آزمونهای پارامتری دقت محاسباتی باالتری نسبت به آزمونهای ناپارامتری دارند؛ در شرایط مناسب و
با توجه به برخی پیشفرضها میتوان از آزمونهای پارامتری استفاده کرد .برای نمونه در برخی موارد بهشرط اطمینان
از بهنجار بودن نمونههای منتخب غیرتصادفی ،از آزمونهای پارامتری استفاده میشود .حتی در مواردی دادههای با
مقیاس رتبهای بهصورت «شبهفاصلهای» در نظر گرفته میشود تا از روشهای آماری پارامتری استفاده شود .برای نمونه
وقتی در یک پرسشنامه سؤال میشود که تا چه اندازه به برنامههای مدیر سازمان خود اعتماد دارید و پاسخدهنده باید
یکی از پنج گزینه «خیلیزیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلیکم» را انتخاب کند؛ میتوان به باالترین رتبه ،عدد  5و به پایین-
ترین رتبه ،عدد یک اختصاص یابد تا هویتی شبهفاصلهای ایجاد شود .وقتی قرار است دادههای یک پرسشنامه را تجزیه-
وتحلیل آماری کرد ،هرگویه یا سؤال را میتوان بهصورت مجزا تحلیل کرد یا در مواردی پاسخهای گویهها را جمع و
نمرهای گروهی را تحلیل نمود.
تجزیهوتحلیل دادههای کمی با انواع روشهای آماری توصیفی و استنباطی صورت میگیرد .علم آمار مجموعهای از
فنون و روشهای ریاضی برای جمعآوری ،تنظیم ،تحلیل و تفسیر دادهها در جهت هدفی معین است .آمار توصیفی
اطالعات را سازماندهی و آمار استنباطی امکان تشخیص رابطه یا اختالف بین دو یا چند متغیر را مشخص میکند .در
گزارش تحقیق یا رساله اغلب تجزیهوتحلیل یافتهها در فصل چهارم و در راستای سؤاالت یا فرضیههای پژوهش ارائه
میشود .در این بخش ابتدا جداول توصیفی و سپس استنباطی به توضیح یافتهها میپردازند .روشهای آماری بر اساس
استفاده از نوع روش تحقیق و نحوه جمعآوری و نوع دادهها به شرح جدول  4-6انتخاب میشوند.
جدول  .4-6انواع روشهای آماری
توضیح

ردیف

انواع

1

توصیفی

برای سازماندهی ،تلخیص و توصیف اندازه نمونه

2

استنباطی

برای پیشبینی یا برآورد پارامترهای جامعه از اندازههای نمونه با توجه به احتماالت

امروزه اغلب فعالیتهای آماری و اجرای انواع روشهای آمار توصیفی و استنباطی با نرمافزارهای کامپیوتری
متعددی مانند  SPSSو  LISRELانجام میشود.
 .7-2-6روشهای آمار توصیفی
آمار توصیفی «جمعآوری ،تنظیم ،دستهبندی و خالصهسازی» دادههای جمعآوریشده و شامل انواعی به شرح
جدول  5-6است.
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جدول  .5-6انواع روشهای آمار توصیفی
ردیف

روش آماری

1

جدول توزیع فراوانیها

2

شاخصهای گرایش مرکزی

3

شاخصهای پراکندگی (تغییرپذیری)

4

تعیین موقعیت نسبی یا مقیاس مقایسهای

انواع عملیات و شاخصها
تلخیص اطالعات خام ،تعیین توزیع فراوانیها
میانگین ،میانه و نما (مد)
ضریب تغییرات ،واریانس و انحراف استاندارد
نقطهها و مرتبههای درصدی ،نمرههای استاندارد () ،T,Zمنحنی طبیعی

جدول توزیع فراوانی کاربرد زیادی در پژوهشها دارد و به تلخیص اطالعات خام و امکان مقایسه بین انواع
فراوانیها در هر یک از متغیرها بهصورت عددی و درصدی کمک میکند .در موارد نیاز شاخصهای گرایش مرکزی
امکان توصیف کلی مجموعهای از دادهها را با یک ارزش عددی واحد به شرح جدول  6-6فراهم میکند.
جدول  .6-6انواع شاخصهای گرایش مرکزی برای توصیف دادهها
ردیف

شاخص

1

میانگین

2

میانه

2

3

3

نما

توضیح

1

معدل مجموعه نمرات با روش حاصل جمع نمرات تقسیم بر تعداد آنها و مناسب مقیاس فاصلهای است.
نقطهای که  51درصد از نمرهها در باالی آن و  51درصد در زیر آن و مناسب متغیرهای رتبهای است.
سادهترین شاخص و شامل نمره یا نمرات با بیشترین فراوانی در توزیع و مناسب متغیرهای اسمی است.

شاخصهای پراکندگی 4میزان پراکندگی دادهها حول میانگین و شامل مواردی به شرح جدول  7-6است.
جدول  .1-6انواع شاخصهای پراکندگی برای توصیف دادهها
ردیف

شاخص

1

دامنه تغییرات

2

انحراف

توضیح
5

استاندارد(SD)6
3

واریانس

7

سادهترین شاخص برای برآورد کلی و شامل تفاوت بین باالترین و پایینترین نمره در توزیع دادهها است.
معتبرترین شاخص و متوسط فاصله نمرهها از میانگین است .نمره باال پراکندگی باالی دادهها نسبت به میانگین
و نمره پایین برعکس را نشان میدهد (مناسب متغیرهای فاصلهای).
شاخص دیگری از فاصله نمرهها از میانگین و درواقع همان مجذور انحراف معیار است که برای تشخیص
دامنه تفاوت باالترین و پایینترین در توزیع امتیازات به کار میرود.

شاخصهای موقعیت نسبی یا مقیاسهای مقایسهای ،نشانگر موقعیت نسبی هر یک از نمرهها در توزیع دادهها است
و شامل مواردی به شرح جدول  8-6است.

1. Mean
2. Median
3. Mode
4. Variability
5. Range
6. Standard Deviation
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جدول  .8-6انواع شاخصهای موقعیت نسبی برای توصیف دادهها
ردیف

شاخص

توضیح

1

نرخ

مقایسه جمعیتهای مختلف با تقسیم تعداد رخدادهای واقعی به تعداد رخدادهای ممکن مانند نرخ بیماری 1/15

2

نسبت

3

رتبه

در جامعه دهمیلیوننفری یعنی پانصد هزار نفر و از هر  111نفر 5 ،نفر بیمار است.
برای شناخت نسبت گروهها در یک فعالیت مانند جمعیت پانصدهزارنفری ورزشکار با  351هزار مرد و 151
هزار زن دارای نسبت  7به  3مردان به زنان است.

4

مقایسه یک زیرگروه با تمام گروه بر اساس مقیاس  111درصدی مانند  71درصد جمعیت زیردیپلم و  31درصد

درصدی

جمعیت باالی دیپلم برای جمعیت پانصدهزارنفری با  351هزار زیر دیپلم و  151هزار باالی دیپلم است.

نمرههای

نمرههای دستکاری شده که نشانگر فاصله یک نمره از میانگین بر مبنای انحراف استاندارد است .رایجترین آنها

استاندارد

نمرههای  zو  tهستند که فاصله از میانگین را بر مبنای انحراف استاندارد نشان میدهند.

 .2-2-6روشهای آمار استنباطی
آمار استنباطی شامل جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادهها برای تعمیم نتایج بهدستآمده از نمونه به جامعه موردمطالعه
است .در بسیاری از موارد داده از نمونه کافی ،جمعآوری و با کمک از آمار استنباطی یا استنباطهای منطقی بهکل
جامعه تعمیم داده میشود .در آمار استنباطی مفاهیم کلیدی به شرح جدول  9-6برای استنباط وجود دارد.
جدول .3-6مفاهیم کلیدی آمار استنباطی برای استنباط دادهها
توضیح

ردیف

مفاهیم

1

سطح معنیداری

2

خطای نوع اول

فرض صفر صحیح بهاشتباه رد شود.

3

خطای نوع دوم

فرض صفر غلط بهاشتباه تأیید شود.

1

2

4

توان آماری

5

اندازه اثر

3

6

یک یا دو دامنه بودن

سطح اطمینان یا احتمال صحت داشتن و از روی شانس نبودن یافته

توانایی آزمون برای تشخیص تفاوت یا رابطه واقعی
سنجش بزرگی اثر مشاهدهشده
تفاوت متغیر در بین دو گروه= دو دامنه؛ برتری یا کمتری یک گروه نسبت به گروه دیگر= یک
دامنه

سطح معنیداری بهاحتمال شانسی یا تصادفی بودن تفاوتها یا رابطهها اشاره دارد و باید در استنباطها به آن
اشاره شود .به این شکل که با آن به سطح اطمینان برای رد یا تأیید فرضیه اشاره خواهد شد .سطح معنیداری با ارزش
پی یا  p valueو اغلب در سطح  1/15در نظر گرفته میشود) .(p<.05هرچند موارد بعدی اغلب در پژوهشها گزارش
نمیشود اما مهم هستند .کاهش خطای نوع اول موجب افزایش خطای نوع دوم و بالعکس خواهد شد و محقق باید
توازن مناسبی بین این دو ایجاد کند .توان آماری یعنی آزمون ،فرضیه صفر را زمانی رد کند که واقعاً غلط است و

1. Significance
2. Statistical Power of test
)3. Effect Size(EF

101

عواملی چون «کاهش خطای نوع اول ،استفاده از فرضیه یک دامنه ،سنجش تفاوت میانگینها و افزایش نمونه» به باال
رفتن توان آماری کمک میکند .مقیاس توان بین صفر و یک است و اغلب حداقل توان  1/8توصیه میشود .اندازه اثر
) (ESیا مجذور اتای نسبی 1اغلب با ضریب همبستگی کوهن و پیرسون محاسبه میشود .اندازه اثر هم مانند توان
مقیاسی بین صفر و یک برای تعیین بزرگی یا کوچکی آن دارد.
انواع آزمونهای آمار استنباطی در دو بخش پارامتریک و ناپارامتریک را میتوان در جدول  11-6مرور کرد .در
این جدول انتخاب هر آزمون با توجه به تعداد گروه و متغیرهای موردبررسی و همچنین نوع مقیاس ،انواع آزمونها
معرفیشده است .ستونهای با مقیاس اسمی و رتبهای به معرفی انواع آزمونهای ناپارامتری و ستون با مقیاس فاصلهای
و نسبی به معرفی انواع آزمون پارامتری میپردازد.
جدول .70-6روشهای آمار استنباطی برای توصیف دادهها بر اساس مقیاسها
ردیف

طرح تحقیق

1

یک گروهی
شامل :الف) با یک متغیر و یکباراندازه-
گیری ،ب) با دو متغیر و یکبار اندازهگیری،
ج) با اندازهگیری مکرر از آزمودنی
یکسان ،د) قبل /بعد (سریهای زمانی)

2

دوگروهی
شامل :الف) مقایسه دو گروه با یک متغیر
ب) اندازهگیری پیش و پس از اجرای

رتبهای

اسمی
 Q .1کوکران .2 ،مک

 .1همبستگی رتبهای

 .1همبستگی پیرسون،

نیمار .3 ،خیدو برای

اسپیرمن .2 ،ویلکاکسون،

t.2استودنت مقایسه میانگینهای

یک گروه .4 ،آزمون

 .3عالیم .4 ،تحلیل

همبسته .3 ،تحلیلواریانس

کلموگراف -اسمیرنوف

واریانس دوطرفه

یکطرفه میانگینهای همبسته

برای یک گروه

فریدمن

 .1کلموگروف –

 .1جفتهای همتراز

 t .1استودنت میانگینهای

اسمیرنف برای دو گروه،

ویلکاکسون .2 ،یومان

همبسته t .2 ،امیانگینهای مستقل

 .2خی دو

ویتنی

واریانس مشترك t .3 ،میانگین-
های مستقل واریانس جدا

متغیر مستقل
3

فاصلهای و نسبی

چند گروهی

 ..1تحلیل واریانس

.1تحلیل واریانس

شامل الف) بیش از دو گروه با یک متغیر،

یکطرفه کروسکال-

یکطرفه(اندازهگیریهای مکرر

والیس .2 ،تحلیل

برای گروههای جداگانه).2 ،تحلیل

واریانس دوطرفه

واریانس دوطرفه (اندازهگیریهای

ب) تأثیر دو متغیر مستقل با یکبار اندازه-
گیری ،ج) تأثیر دو متغیر مستقل با
اندازهگیریهای مکرر برای یک عامل ،د)
تأثیر دو متغیر مستقل با اندازهگیریهای
مکرر برای هر دو عامل

مکرر برای یک عامل).3 ،تحلیل
واریانس دوطرفه (اندازهگیریهای
مکرر برای هردو عامل)

در روشهای پارامتریک میتوان بر اساس سه رویکرد «تحلیل ساختار سازه ،روابط و تفاوت» از انواع آزمونهای
آمار استنباطی به شرح جدول  11-6استفاده کرد.

1. Partial ᶯ2
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جدول  .77-6انواع آزمونهای آماری پارامتریک بر اساس رویکرد تحقیق
انواع آزمون آماری

ردیف

رویکرد

1

تحلیل ساختار

2

روابط و پیشبینی

3

تفاوت

تحلیل ساختار سازه با تحلیل عاملی اکتشافی) (EFAو تأییدی)(CFA
همبستگی دومتغیره ،رگرسیون خطی ساده ،رگرسیون چندگانه ،تحلیل تشخیصی ،رگرسیون لجستیک،
تحلیل خوشهای ،تحلیل مسیر و مدلسازی معادله ساختاری
آزمون ،tتحلیل واریانس یکطرفه) ،(ANOVAتحلیل کوواریانس یکطرفه) ،(MANCOVAتحلیل
واریانس عاملی ،تحلیل کوواریانس عاملی ،تحلیل کوواریانس چندمتغیره یکطرفه ،تحلیل کوواریانس
چندمتغیره یکطرفه ،تحلیل واریانس چند متغیره عاملی ،تحلیل کوواریانس چندمتغیره عاملی

در رویکرد روابط با توجه به تعداد متغیر مستقل و وابسته میتوان از آزمونهای جدول  12-6استفاده کرد.
جدول  .72-6انواع آزمون آماری با رویکرد روابط بین متغیرها
ردیف

آزمونها

تعداد متغیر مستقل

تعداد متغیر وابسته

1

همبستگی دومتغیره (پیرسون و اسپیرمن)

یک

یک

2

رگرسیون خطی ساده

یک

یک

3

رگرسیون چندگانه

بیش از دو

یک

4

تحلیل مسیر و مدلسازی معادله ساختاری

بیش از دو

بیش از یک

5

تحلیل تشخیصی

بیش از  2پیوسته

یک(بیش از دوطبقه)

6

رگرسیون لجستیک

بیش از  2پیوسته یا طبقهای

یک (دوطبقهای)

7

تحلیل خوشهای (تحلیل وابستگی متقابل)

وجود ندارد

وجود ندارد

در رویکرد تفاوت با توجه به تعداد متغیر مستقل و وابسته میتوان از آزمونهای جدول  13-6استفاده کرد.
جدول .79-6انواع آزمون آماری برای تعیین تفاوت بین گروهها
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ردیف

آزمونها

تعداد متغیر مستقل

تعداد متغیر وابسته

1

آزمون ( tتک نمونه همبسته ،دو نمونه مستقل)

یک متغیر دوسطحی

یک

2

تحلیل واریانس یکطرفه ANOVA

یک متغیر بیش از دو سطح

یک

3

تحلیل کوواریانس یکطرفه ANCOVA

یک متغیر بیش از دو سطح

یک

4

تحلیل واریانس عاملی ANOVA

دومتغیر بیش از دو سطح

یک

5

تحلیل کوواریانس عاملی ANCOVA

دومتغیر بیش از دو سطح

یک

6

تحلیل واریانس چندمتغیره یکطرفهMANOVA

یک متغیر بیش از دو سطح

دو یا بیشتر

7

تحلیل کواریانس چندمتغیره یکطرفهMANCOVA

یک متغیر بیش از دو سطح

دو یا بیشتر

8

تحلیل واریانس چندمتغیره عاملیMANOVA

دومتغیریا بیشتربا بیش از دو سطح

دو یا بیشتر

9

تحلیل کواریانس چندمتغیره عاملیMANCOVA

دومتغیریا بیشتربا بیش از دو سطح

دو یا بیشتر

در بررسی تفاوتهای چند گروه (سه گروه و بیشتر) برای اینکه مشخص شود ،بین کدام گروهها تفاوت اصلی
وجود دارد از آزمونهای تعقیبی 1با امکان مقایسههای چندگانه مانند شفه 2و توکی 3استفاده میشود.
در رویکرد تحلیل ساختار سازه و تعیین روایی سازه ابزاری مانند پرسشنامه از روشهای تحلیل عامل اکتشافی یا
تأییدی به شرح جدول  14-6استفاده میشود.
جدول  .74-6انواع آزمون آماری برای تحلیل ساختار و تعیین روایی سازه پرسشنامه
ردیف

انواع تحلیل عاملی

1

اکتشافی

2

تأییدی

توضیح
با دستهبندی سؤاالت بر مبنای رابطه بین آنها ،به گروه یا عامل با نامی خاص بر مبنای محتوای سؤاالت
تبدیل میشوند .با توجه به شرایط بین  5تا  11نمونه برای هر گویه یا سؤال نیاز است.
تأیید برازش دادهها بر اساس مدلی از پیش تعیینشده است .همچنین برای پرسشنامهای که بر اساس
پرسشنامههای موجود ،بازنگری ادبیات پژوهش و اطالع محقق از ارتباط هر گویه با خرده مقیاسش باشد.

 .9-6استفاده از جدول ،نمودار و نقشههای آماری
تجزیهوتحلیل دادههای آماری با نمایش انواع جدول ،نمودار و نقشه صورت میگیرد؛ بنابراین پژوهشگر باید با هر یک از
این موارد و کارکرد آنها در شرایط مختلف آشنا باشد.
 .7-9-6جدول

4

معموالً هنگامیکه داده ها و اطالعات آماری زیاد است برای مقایسه و بیان آمار و ارقام از جدول استفاده میشود .جدول
باید ساده و مختصر باشد .در زیر جدول مربوط به تجزیهوتحلیل آماری باید توضیح کوتاهی از ارقام مهم و نتایج قابلتوجه
جدول برای مخاطب ارائه شود .عنوان و شماره جدول در باالی آن نوشته میشود و بهجای اشاره به جدول باال و پایین
باید به شماره آن ارجاع شود.
 .2-9-6نمودار

5

نمودار ،اطالعات آماری را بهصورت تجسمی بیان می کند .نمودار نباید مانند جدول با توضیحات درك شوند بلکه با
تصویر خود باید درك ساده و قابلفهمی را برای بیننده فراهم کند .به همین خاطر به هیچ توضیحی بهجز شماره و شرح
در زیر آن نیاز نیست .نمودار انواع مختلفی به شرح جدول  15-6دارد.

1. Post hoc
2. Scheffe
3. Tukey
4.Table
5.Chart
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جدول  .75-6انواع نمودار در تحقیق
توضیح

ردیف

انواع

1

میلهای

2

ستونی 2یا

برخالف قبلی ستونها به هم چسبیده و برای متغیرهای پیوسته با مقیاس فاصلهای است .ستونها نشانگر

3

توزیع نسبی امتیازات هر متغیر هستند .نمودار ستونی توزیع و میزان پخش نرمال دادهها را نشان میدهد.

4

همان نمودار ستونی که نقاط میانگین و وسط ستونها به هم وصل میشود تا درك توزیع نمرهها سادهتر شود.

1

برای دادههای گسسته با مقیاس اسمی (مانند تعیین جنسیت زن یا مرد) مفید است .چون مقیاسهای کیفی از
نوع گسسته و منفصل هستند ،بین میلهها هیچگونه ارتباط ریاضی وجود ندارد و هر میله عمودی یا افقی بهطور
مستقل ،نمایشگر یکی از انواع طبقات است .طول میله نشاندهنده مقدار یا تعداد پاسخها است.

هیستوگرام
3
4

چندضلعی
5

دایرهای یا پای
سیب

5

محیط دایرهای با خطوط شعاع و برحسب درصد است.

نقطهای یا
پراکندگی

برای متغیرهای گسسته و تعیین سطوح با فراوانیهای مختلف و نمایش اندازه دادهها نسبت به هم در یک
ارتباط بین دو متغیر با نمایش نقطه تالقی دو محور و تعدد این نقاط در یک منطقه حاکی از تراکم است.

6

بیشتر در مباحث رگرسیون و همبستگی کاربرد دارد.

7

مناسب نمایش تغییرات و روندها در طول زمان است .دارای دو محور که هر یک مقادیر آماری خود را دارد.

6

خطی

7

پیکتوگراف

8

نمودارسازمانی

ممکن است بر روی یک منحنی از چند خط رنگی یا نقطهچین استفاده تا امکان مقایسه بیش از یک متغیر در
یکزمان فراهم شود.
8

نموداری که بهوسیله تصویر ،ارقام و آمار را نشان میدهد .برای هر نمودار میتوان تصویری کشید.
9

نمایشگر ارتباطات سازمان و تشکیالت با خطوط سیاه ممتد برای روابط مستقیم و خطوط نقطهچین یا مقطع
برای ارتباط غیرمستقیم است.

 .9-9-6نقشه
برای نشان دادن اطالعات جغرافیایی و مشخص کردن اطالعاتی در محلهای مختلف مثل پراکندگی بیمارستانها در سطح
کشور و یا مشخص کردن بیمارستانهای دولتی در سطح یک منطقه از نقشه استفاده میکنند .معموالً برای مشخص کردن
این محلها در روی نقشه میتوان از عالئمی مثل «دایره ،نقطه و یا عالیم دیگر» استفاده کرد.

1.Bar chart
2.Barchart
3.Histogram
4.Polygon
5.Pie chart or Circle or sector chart
6.Scatter plot
7.Line gragh
8.Pictograph
9.Organizational chart
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 .4-9-6عکس
گاهی اوقات در گزارشها برای توضیحات بیشتر و درك مطلب و ارائه کارهای انجامشده ،یا معرفی یک مکان یا شخص
از عکس استفاده میشود .یک عکس واضح از یک منطقه تفریحی -گردشگری میتواند به درك مطلب و توضیحات
محقق کمک کند .در هنگام استفاده از عکس و تصاویر در رساله باید شرح مختصری از تصویر ،در زیر آن ارائه شود .در
صورت لزوم به توضیحات بیشتر میتوان در متن با اشاره به شماره تصویر ،توضیحات تکمیلی را بیان کرد .در بسیاری از
موارد ،قسمتهایی از عکسها با فلش یا عالیم دیگری مشخص میگردند .در این صورت باید توضیحات کامل و شرح
جزییات عالیم بهروشنی در متن بیان شود.
 .4-6تحلیل و تفسیر جداول آماری
اگر نتیجه یک آزمون استنباطی در سطح معنیداری  1/15برای وجود رابطه یا اختالف باشد؛ میتوان استنباط کرد که
اختالف یا رابطه در نمونه قابلتعمیم به جامعه با  95درصد اطمینان و کمتر از پنج درصد احتمال تصادفی بودن است.
به همین نحو اگر سطح معناداری برای وجود تفاوت یا رابطه  1/11باشد ،یعنی تفاوت یا رابطه موجود در نمونه را با
 99درصد اطمینان و یک درصد احتمال شانسی بودن میتوان به جامعه تعمیم داد .در صورت تأیید رابطه یا اختالف
در این سطوح گفته میشود که رابطه یا اختالف معنادار است و فرضیه صفر رد میشود.
 .7-4-6تفسیر جدول خروجی پایایی در SPSS

مقادیر مثبت در جداول نشان میدهد آیتمها با ویژگی بنیادی یکسانی اندازهگیری میشوند و وجود مقادیر منفی نشان
از اشتباه در نمرهگذاری معکوس برخی آیتمها دارد .مقدار  Cronbachʼs Alphaدر جدول  Reliability Statisticsدر
صورت باالتر از  1/7بودن قابلقبول هستند.
مقادیر Corrected-Item Total Correlationدر جدول  Item-TotalStatisticsنشاندهنده میزان همبستگی هر آیتم
با نمره کل است .مقادیر پایین (کمتر از  )1/3نشان میدهد که این آیتم چیزی غیراز اندازهگیری در کل مقیاس است .اگر
ضریب آلفای کل برای مقیاس شما خیلی پایین است (کمتر از  )1/7و از نبودن نمرههای نادرست برای آیتمها مطمئن
شدهاید ،باید آیتمهای دارای همبستگی پایین با کل آزمون را حذف کرد .در ستون  ،Alpha if Item Deletedتأثیر حذف
هر آیتم از مقیاس ارائهشده است .این مقادیر را با مقدار آلفای نهایی بهدستآمده مقایسه کنید .اگر یکی از مقادیر در این
ستون باالتر از مقدار آلفای نهایی است ،میتوانید این آیتم را از مقیاس حذف کنید .برای مقیاسهای معتبر ،معموالً این
کار را فقط در صورتی انجام میدهند که مقدار آلفا پایین (کمتر از  )1/7باشد .حذف آیتمها از یک مقیاس موجود ،بدان
معناست که نمیتوان این نتایج را با نتایج مطالعات دیگر با همین مقیاس مقایسه کرد .برای مقیاسهایی که آیتمهای کمی
(کمتر از  )11دارند گاهی به دست آوردن یک مقدار آلفای کرونباخ مناسب دشوار است و ممکن است بخواهید مقدار
میانگین همبستگی بین آیتمی را گزارش دهید که در جدول  Summary Item Statisticsدیده میشود.
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ارائه نتایج پایایی با گزارش همسانی درونی مقیاسهای مورداستفاده در تحقیق و قسمت روش تحقیق و زیر عنوان
ابزار اندازهگیری گزارش میشود .پس از توصیف مقیاس (تعداد آیتمها ،مقیاس پاسخ بهکاررفته ،تاریخچه کاربرد) باید
خالصهای از اطالعات پایایی گزارششده توسط سازنده مقیاس و سپس جمله نشاندهنده نتایج آن برای نمونه شما ذکر
شود .برای مثال نتایج مقیاس مهارت کار با فناوری اطالعات و ارتباطات از همسانی درونی خوبی با ضریب آلفای
کرونباخ  1/85برخوردار است.
 .2-4-6تفسیر خروجی ضریب همبستگی درspss

برای نتایج پیرسون و اسپیرمن spss ،جدولی ارائه میکند که ضرایب همبستگی بین هر جفت متغیرهای فهرست شده،
سطح معناداری و تعداد موردها را نشان میدهد .نتایج همبستگی پیرسون در قسمتی با عنوان  correlationsدیده می-
شوند .اگر  rhoاسپیرمن را درخواست کرده باشید ،این نتایج در قسمتی با عنوان  nonparametric correlationsدیده
میشوند .نحوه تفسیر خروجی روشهای پارامتریک و غیرپارامتریک یکسان و به شرح جدول  16-6است.
جدول  .76-6تفسیر خروجی ضریب همبستگی درspss
ردیف

مراحل

1

بررسی تعداد نمونه یاn

2

تعیین جهت رابطه

3

میزان نیرومندی رابطه

4

محاسبه ضریب تعیین

5

تعیین سطح معناداری

توضیح
آیا تعداد صحیح است؟ اگر تعداد زیادی داده ازدسترفته وجود دارد ،باید علت را پیدا کرد.
عالمت منفی یعنی همبستگی منفی بین دو متغیر یا نمرههای باال در یک متغیر با نمرههای پایین در
دیگری همبسته هستند .تفسیر این همبستگی وابسته به نحوه نمرهگذاری متغیرها است .برای نمونه
ضریب همبستگی پیرسون ( -63درصد) نشاندهنده همبستگی منفی بین دو متغیر موردبررسی مانند
احساس کنترل و استرس است .که در تفسیر آن میتوان گفت هر چه افراد احساس کنترل بیشتری
داشته باشند ،استرس کمتری تجربه خواهند کرد.
یا اندازه مقدار ضریب همبستگی که بین منفی تا مثبت یک است .مقدار همبستگی صفر یعنی هیچ
رابطهای وجود ندارد و همبستگی مثبت یک نشاندهنده همبستگی مثبت کامل و مقدار منفی یک به
معنی همبستگی منفی کامل است .به یاد داشته باشید که عالمت منفی فقط به جهت رابطه اشاره دارد،
نه به نیرومندی آن .همبستگیهای باالتر از پنجاهدرصد رابطه قوی را نشان میدهد.
برای آگاهی از مقدار واریانس مشترك دو متغیر و مجذور (در خود ضرب کردن) مقدار  rاست .برای
تبدیل این مقدار به درصد واریانس ،کافی است آن را در  111ضرب کرد .برای نمونه همبستگی یا
مقدار  rپنجاهدرصد به معنای بیستوپنج درصد واریانس مشترك است (ضربدر خودش و ضربدر
 .)111یعنی به میزان  25درصد واریانس نمرههای پاسخدهندگان مقیاس موردبررسی را تبیین میکنند.
با عنوان  sig. 2tailedو نشانگر اینکه تا چه حد میتوان به نتایج بهدستآمده اعتماد کرد .معناداری
rیا  rhoبهشدت تحت تأثیر اندازه نمونه است .در یک نمونه کوچک سی نفره با میزان همبستگی
متوسط احتمال دارد در سطح معمول پنج درصد به لحاظ آماری معنادار نشوند اما در نمونه بزرگتر
صدنفری حتی همبستگیهای کوچکتر از آنهم بهاحتمال بیشتری ازنظر آماری معنادار میشوند.
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 .9-4-6نحوه گزارش و تحلیل نتایج رگرسیون چند متغیری در نرمافزار SPSS

با یک مثال برای تحلیل دادههای پژوهشی مربوط به «پیشبینی بلوغ شغلی از طریق ابعاد سرمایه روانشناختی شامل
خودکارآمدی ،امیدواری ،تابآوری و خوشبینی» با تحلیل رگرسیون چندمتغیری در نرمافزار  SPSSبهپیش میرویم .بعد
از باز شدن کادر موردنظر و انتقال متغیر مستقل (پیشبین) به کادر  Independentو متغیر وابسته (مالك) به کادر
 Dependentکار شروع میشود .بعد از اجرای تحلیل رگرسیون چند متغیری ،خروجی نرمافزار شامل چهار جدول
«متغیرهای وارد/حذفشده ،خالصه مدل ،تحلیل واریانس تک متغیره و ضرایب» 1به شرح زیر خواهد بود.

مهمترین جداول برای ارائه نتایج نهایی دو جدول خالصه مدل یا Model Summaryو ضرایب یا Coefficientsهستند.
برای ارائه نتایج نهایی باید جدول فارسی به شکل جدول  17-6رسم کرد.
1. Variables Entered/Removed, Model Summary, ANOVA and Coefficients
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جدول  .71-6نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری برای پیشبینی بلوغ شغلی از طریق ابعاد سرمایه روانشناختی

جدول فوق نتایج جدول خالصه مدل و ضرایب را به شکلی منسجم و صحیح در خود خالصه نموده است که هم
برای فصل چهارم رساله و هم برای بخش یافتههای مقاله میتوان از آن استفاده کرد .برای تفسیر این جدول ،ابتدا به
میزان  ADJ.R2توجه میشود .این میزان نشان میدهد که مدل مذکور چند درصد از واریانس بلوغ شغلی را پیشبینی
میکند .به این معنی که چهار زیرمقیاس «خودکارامدی ،امیدواری ،تابآوری و خوشبینی»  15درصد از واریانس بلوغ
شغلی را پیشبینی میکند .زیرا میزان  ADJ.R2برابر با  1/15است که با ضرب آن در  111برابر با  15درصد خواهد شد.
شاخص بعدی میزان بتای ) (Betaهر متغیر است .همانگونه که از مقادیر  P-Valueهریک از متغیرها دیده میشود سه
زیرمقیاس «امیدواری و تابآوری و خوشبینی» بهصورت معناداری بلوغ شغلی را پیشبینی میکنند .در تفسیر این یافتهها
اینگونه مطرح میشود که با افزایش یک انحراف استاندارد در نمره امیدواری ،نمره بلوغ شغلی  ./35انحراف استاندارد
افزایش خواهد یافت .همچنین با افزایش یک انحراف استاندارد در نمره تابآوری ،نمره بلوغ شغلی  1/28انحراف
استاندارد باالتر خواهد رفت و در صورت افزایش انحراف استاندارد در نمره خوشبینی ،نمره بلوغ شغلی  1/25انحراف
استاندارد باالتر خواهد رفت .شما میتوانید دقیق ًا تفاسیر باال را برای تفسیر نتایج نیز استفاده کنید (تارنمای اوج دانش،
بیتا).
 .4-4-6نحوه گزارش جداول و نمودارهای معادالت ساختاری
مندل یابنی معنادالت سناختاری 1و روشهای زیرمجموعه آن ازجمله «تحلینل عامنل تأییدی و تحلیل مسیر» 2از
فرآیندهنای قنوی آماری برای آزمون روابنط پیچینده بینن متغیرهای انسنانی هستند .اینن روشها اغلب بنرای مقاصند
متعنددی ازجمله آزمون فرضیهها در منورد روابط بین متغیرهنا در قالب مدلهای تجربی و نیز سناخت و روانسنجی
)1. Structural Equation Modeling (SEM
2. Confirmatory Factor Analysis (CFA) and Path analysis
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ابزارهای سننجش مورداستفاده قرار میگیرند .پژوهشنگران گامهنای متعنددی را در انجنام این دسنته از مطالعنات
دنبال میکنند؛ بنابراین گنزارش آن بایند دربرگیرنده تمنام اطالعنات مهنم پژوهش با امنکان ارزشنیابی و تکنرار
مطالعنه باشد .چهار گام کلی پژوهشننگر برای اجرای تحلیلهای  SEMیا مدلیابی معادالت ساختاری به شرح جدول
 18-6است.
جدول  .78-6چهار گام کلی برای اجرای تحلیلهای مدلیابی معادالت ساختاری
مراحل

ردیف
1

قالببندی مطالعه

2

کنترل برقراری مفروضات اجرای مدل معادله سنناختاری

3

بررسی برازش و اصالح مدل

4

تفسیر مناسب یافتهها

در این پژوهش برخی بر آزمون مدلهای ساده و برخی بر آزمون مدلهای پیچیدهتری مانند تحلیل «چند خصیصه-
ای -چند روشی» 1تمرکز دارند .پژوهشننگر در ابتدا در پاسننخ به سؤال اصلی مطالعه ،بر پایه نظریهها یا یافتههای
تجربی قبلی ،فرضیاتی در رابطه با روابط بین متغیرها یا سازهها ارائه میدهد و سننپس به آزمون این روابط در قالننب
مدل میپردازد .او در این ضمن مشننخص میکند که این روابط مستقیم و یا غیرمستقیم ،یکطرفه یا دوطرفه هستند.
درواقع سؤال اصلی مطالعه این خواهد بود که آیا مدلی که بر اساس فرضیههایی از روابط بین متغیرها طراحی و
پیشنهادشده ،بر دادههای حاصل از جامعه موردمطالعه منطبق اسننت؟ به سخن دیگر آیا مدل در آن جامعه ازنظر آماری
حمایت میشود؟ بهطورکلی در مدلهای ساده متشکل از تعداد اندك متغیر ،مطرح ساختن سؤاالت ویژه پژوهشی
ترجیح داده میشود؛ اما در مدلهای پیچیدهتر ،ترسیم نمودارهای مسیر با مشخص نمودن روابط مورد انتظار بین
متغیرهای نماینده فرضیههای پژوهش ضروری است .مدل مفروض یا مورد آزمننون در بخش جمعبندی مبانی نظری و
ادبیات پیشینه (فصل دوم رساله) و مدل نهایی یا آزمون شننده در بخش نتایج (فصل چهارم) گزارش میشود .در مقاله-
ها نیز مدل مفروض در مقدمه و مدل آزمون شده یا نهایی در بخش نتایج ارائه میشود .این مدل در قالب نمودارهای
مسیر به خوانندگان در درك گزارش کمک میکند .در تحلیلهای چند نمونهای 2الزم اسننت اطالعاتی درباره تعداد
گروههای موردمطالعه فراهم شود و درصورتیکه فرضیه پژوهشگر در ارتباط با تفاوت یا همسانی گروهها است ،دالیلی
جهت حمایت از طرح چنین فرضیههایی آورده شود .بهعنوانمثال کننوکک 3و همننکاران در مطالعننه خننود تحننت
عنوان «یننک منندل معادله سنناختاری» بننرای اسننتفاده از فناوریهای اطالعننات و ارتباطننات 4در آموزش عالی
کشننور ترکیه ،در ابتدای مقاله به معرفی پیشینه پژوهش و توصیف مفهوم اسننتفاده از ICTپرداختند .آنان نظریه
انتشننار نوآوری راجرز را توضیح داده و آن را زیربنای کار خود معرفی نمودند .پس از معرفی ابعاد مفهوم استفاده از
1. Multitrait- multimethod
2. Multi Sample Analysis
3. Koçak
)4. Information and Communication Technologies (ICT
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 ICTشامل آموزشی و مدیریتی ،اهمیت و ارتباط آن را با عوامل مختلف تسهیالت ( ICTشامل تسهیالت در کالس،
آزمایشگاه و اداره) و درك از ویژگیها (شامل مزایای نسبی ،سازگار بودن ،سهولت استفاده ،قابلمشاهده بودن و
قابلاجرا بودن) با استفاده از ادبیات موجود و نتایج سایر مطالعات تبیین نمودند .آنان برای مشخص نمودن جایگاه
متغیرهای موردبررسی و نیز معرفی نقاط کور دانش موجود ،مدل پیشنهادی خود را به شکل  1-6ترسیم و دقیقاً فرضیه-
های خود را مشخص کردند.

شکل  .7-6نمودار مسیر مدل استفاده از  ICTپیشنهادشده توسط کوکک و همکاران ()2008

فرضیه اول آنها که روی مدل با  H1مشخصشده عبارت از این بود که تسهیالت  ICTاثر مثبتی روی استفاده از
 ICTدارد .به همین ترتیب فرضیههای دوم و سوم که با  H2و  H3مشخصشدهاند عبارت از این بودند که درك از
ویژگیها اثر مثبتی روی اسننتفاده از  ICTدارد و تسهیالت  ICTاثر مثبتی روی درك از ویژگیها دارد .در مطالعه
دیگری که باهدف آزمون سنناختار عاملی پرسشنننامه سالمت بیمار ( )PHQ -9در مراقبتهای تسکینی با استفاده از
تحلیل عامل تأییدی انجام شد ،پژوهشگران مقدمه مطالعه خود را با توصیف اهمیت افسننردگی و عواقب ناگوار آن در
بیماران تحت مراقبتهای تسکینی آغاز نمودند و بهضرورت غربالگری موارد افسردگی با کمک این پرسشنننامه
پرداختند .سننپس آنان مطابق با ادبیات موجود به معرفی ساختار عاملی این پرسشنامه متشکل از یک عامل بهعنوان
زیربنای نه آیتم پرداختند و مطابقت این سنناختار را با یک زیربنای نظری مشخص نمودند .آنان در ادامه با استفاده از
سایر مطالعات ،چالش موجود شامل عدم انطباق احتمالی سنناختار تک عاملی در بررسی عالئم افسردگی در بیماران
جسمی را تشننریح نموده و ساختار دوعاملی را بهعنوان جایگزینی مناسب برای غربالگری در بیماران جسمی ازجمله
بیماران مبتال به آسیب نخاعی معرفی نمودند و با استدالل ضرورت و نیز عدم وجود پیشینه آزمون سنناختار دو عاملی
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پرسشنننامه در مراقبتهای تسکینی ،به سننمت معرفی هدف مطالعه و فرضیه خود پیش رفتند .فرضیه آنها عبارت از
این بود که «ساختار دو عاملی پرسشنامه شامل عاملهای شناختی-عاطفی و جسمی در مراقبتهای تسکینی برازش
بهتری دارد.
در مطالعات SEMپسازاین که دادهها بهطور کافی برای تحلیل آماده شنندند ،پژوهشگر الزم است دو تصمیم مهم
«انتخاب نوع ماتریس ورودی» و «روش بننرآورد را در رابطه با تحلیل دادهها» اتخاذ کند که در محتوای گزارش قید
میشوند .تحلیل مدل غالباً مننورد پیشفرض نرمافزار ،یعنی ماتریننس واریانس-کوواریانس 1بهعنوان ورودی تحلیل
صورت میگیرد که توسط نرمافزار از دادههای خام واردشده تولید میشود .در اغلب مطالعات از ماتریس همبسننتگی
استفاده میشود .روش برآورد از مالحظات مهم تصمیمگیری در تحلیل  SEMاسننت .روشهای مختلفی برای برآورد
وجود دارد که پژوهشننگر میتواند از بین آنها با توجه به مالحظاتی مانند ویژگیهای متغیر (سننطح یا مقیاس
سنننجش) ،توزیع متغیرها در نمونهها در مقایسننه با جامعه (شامل حجم نمونه) و ماتریس مورد تحلیل ،روش مناسب
را انتخاب نمایند .معموالً روش پیشفرض نرمافزارها روش بیشننینه درستنمایی اسننت؛ بااینوجود ممکن است در
شرایطی همچون فقدان بهنجاری چند متغیره ،جایگزینهای دیگری غیرازاین روش برای برآورد مناسننبتر باشننند.
حتی در صننورت دنبال کردن انتخابهای پیشفرض نرمافزار ،الزم است پژوهشگر استفاده از آنها را در گننزارش یا
مقاله خود ذکر کنند .الزم است استراتژی پژوهشگر برای آزمون مدل بهطور مشخص گزارش شود؛ بهعنوانمثال فردی
ممکن اسننت کل مدل را یکجا برآورد نماید و یننا اینکه در ابتدا بخشهای سنجشننی (بخشهای نشانگر ارتباط بین
متغیرهای مکنون و مشاهدهشده) را برآورد نموده و پس از اعمال تعدیلهایی ،بخشهای ساختاری (بخشهای نشانگر
ارتباط بین متغیرهای مکنون) را برآورد کند .همچنین ابعاد دیگر فرآیند مدلسازی باید برای خوانندگان آشکار شوند؛
ازجمله اینکه چه نرمافزاری و چه ویرایشننی از نرمافزار مورداستفاده قرارگرفته است؛ چراکه نتایج برآورد ،ممکن است
از ویرایشی به ویرایش دیگننر از نرمافزار و یا در نرمافزارهای مختلف متفاوت باشنند .نتایج نشان میدهد که AMOS

و لیزرل از پرکاربردترین نرمافزارها در این حوزه هستند.
پژوهشگر نمیتواند همه دادههننا و بروندادهای تحلیل را در گزارش رساله و بهویژه مقاله بیاورد و تنها الزم است
موارد مهم معطوف به هدف مطالعه گزارش شوند .در این بخش پژوهشننگر جداول و نمودارهای حاوی اطالعات دقیق
همچون همبستگیها ،میانگینها و انحرافهای استاندارد ،شاخصهای تعدیل و غیره را برای خواننده فراهننم آورد.
مهمترین دادههایی که در بخش نتایج گزارش میشوند شامل «اطالعات توصیفی»« ،برآورد پارامترهای مدل» و »ارزشیابی
و تعدیل مدل» هستند.
در قسمت اطالعات توصیفی جزئیات الزم در مورد نمونههای مطالعه فراهم میشود .همانند سایر مطالعات ،فراهم
نمودن دادههای دموگرافیک و مشخصات نمونهها در قالب متن یا جدول به خواننده در درك مطالعه کمک میکند و گاه
در تفسیر بهتر از نتایج مطالعه و نیز پی بردن به روایی نتایج اهمیت دارد .بخش دیگری از آمارههای توصیفی مفید،
1. Variance- covariance matrix
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نمایش ماتریس همبستگی متغیرهای واردشده به تحلیل است .این دادهها برای خوانندگان عام مفید است؛ ولی برای
خوانندگانی که قصنند تکرار تحلیل مدل اولیه را دارند حیاتی است.
برای «برآوردهای پارامترهای مدل» گزارش تمام نتایج برآورد شننده نه الزم و نه امکانپذیر است .همچنین همه
آنها نیز برای خوانندگان جذابیت ندارد .بسننته به مدل تحت مطالعه و سننؤاالت پژوهش ابعاد خاصی از نتایج برآورد
شده نیاز به گزارش دهی دارد .اگر هرگونه بینظمی در برآورد مدل وجود داشننته باشنند ،خواننده باینند در مورد آن
بداند .مثال این مورد مشننکالت مربوط به همگرایی 1و دستیابی به نتایج غیرمنتظره است .اغلب ،گزارش نتایجی از
برآوردها شامل برآوردهای مربوط به برازش مدل ،برآوردهای پارامترهای مدل و خطاهای معیار2آنها مطلوب است.
برای «ارزشیابی و تعدیل مدل» 3با در اختیار داشننتن نتایج برآورد مدل ،پژوهشننگر میتواند برازش مدل را مورد
ارزشیابی قرار دهد .او از طریق مالحظه مقادیر شنناخصهای برازش در مورد برازش آماری مدل قضاوت میکند.
شاخص مجذورکای از مهمترین و رایجترین شاخصهایی است که پژوهشگر برای تعیین موقعیت برازش کلی مدل
گزارش میکند .عالوه بر این شنناخصهای متعددی برای بررسی برازش کلی مدل وجود دارد که «آزمون نیکویی
برازش« ،»4ریشه میانگین پسماند یا  RMR ،RMSو « ،»RMSRشاخص برازندگی یا  »GFIو «شاخص تعدیلیافته
برازندگی یا « ،AGFIشاخص نرم شده برازندگی یا « ،»NFIشنناخص نرم نشده برازندگی « ،»NNFIشنناخص تاکر
لویز یا « ،»TLIشاخص برازندگی بنتلر یا « ،»BFIشاخص برازندگی تطبیقی یا  »CFIو «ریشه دوم برآورد واریانس
خطای تقریب یا  »RMSEAازجمله مهمترین و پرکاربردترین آنها هستند .تفسننیر مناسب از شنناخصهای برازندگی
مستلزم تصمیم پژوهشگر در رابطه با نقاط بحرانی یا نقاط برش مقادیر این شاخصها برای استناد در گزارش یا مقاله
است .بهعنوانمثال مقدار مجذور کای در ارتباط با درجه آزادی ) (dfو بهصورت محاسبه نسبت مجذور کای به درجه
آزادی تعیین میشود و مدلهایی برازش خوب را نشننان میدهند که در آنها مقدار این نسبت نزدیک به یک باشد.
اغلب پژوهشننگران فرضیه برازش مدلهایی که دارای نسننبت مجذور کای بزرگتر از  2باشننند را رد میکنند؛ در
صورتی کننه برخی مقدار کمتر از  3را بهعنوان مطلوب پیشنننهاد میکنند .پژوهشگران اغلب بیش از یک شاخص را
گزارش میکنند که بسته بهتناسب آنها با مقتضیات تحلیل (ازجمله حجم نمونه ،نوع و مقیاس دادهها) و نیز شرایط
گزارش هر شاخص است .اما بهطورکلی اگر تعداد بیشتری از شاخصها برازش خوبی را نمایش دادند ،پژوهشگر می-
تواند اطمینان بیشتری را به خوانندگان در مورد مناسب بودن مدل بدهد .برای مثال در مطالعه شیلکات 5و همکاران با
هدف آزمون ساختار عاملی یک پرسشنامه با استفاده از تحلیل عامل تأییدی انجام شد .پژوهشننگران دو مدل تک
عاملی) (Aو دو عاملی) (Bرا تحلیل کردند .بررسی شاخصها نشان داد که مدل دو عاملی )(Bبرازش بهتری نشننان

1. problems Convergence
2. Errors Standard
3. modification Model
4. Goodness- of-fit
5. Chilcot
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داد .آنان در یک جدول مانند جدول  19-6شاخصهای موردنظر را گزارش داده و در متن به تشریح تفاوت در برازش
مدلها پرداختند.
جدول  .73-6آزمون ساختار عاملی پرسشنامه  PHQ-3در مراقبتهای تسکینی (مطالعه شیلکات)

مشننخصه مرحله برازش دادن مدل ،فراهننم آوردن بازخورد برای مفروضه نظری اسننت که مدل بر اساس آن
ساختهشده است و این بدان معناسننت که نتایج باید در چارچوب نظری که زیربنای مدل است ارزشننیابی شود؛ که
نیاز به استادی و زبردستی ویژهای دارد .درواقع الزم اسننت تعادل ظریفی بین مالحظات نظری و یافتههای آماری
برآورد شننده برقرار شود .اگر مدل برازش آماری خوبی داشننت ،این سننؤال پیش میآید که تا چه حد پارامترهای
برآورد شننده (به لحاظ اندازه و عالمت) با مشخصات نظریه مطابقت دارند .در جاهایی که مناسب اسننت ،پژوهشگر
میتواند با حذف برخی از روابط سنناختاری ،مدل را سننادهتر نماید و اگر برازش خوب نبود ،توسننعه مدل با اضافه
نمودن روابط مبتنی بر مفروضههای نظری میتواند مدنظر قرار گیرد .در صورت هرگونه توسعه یا سادهسازی مدل،
پژوهشگر باید اسننتدالل مبتنی بر نظریه را برای خواننننده گزارش ارائه دهد .بهعالوه بروندادهای نرمافزار ممکن است
تعدیلهای خاصی را در قالب شاخصهای تعدیل 1پیشنهاد نمایند که پژوهشگر با گزارش آنها خواننده را در مورد
منطق فعالیتهای انجامشده مطلع میکند .انتظار میرود پژوهشگر در مقاله خود نوع آزمون تعدیل (مانند- ، Lagrange
 chi squareیننا  ) Waldو دلیننل انتخاب آن را گننزارش نماینند .پس از هرگونه تعدیل مدل و دسننتیابی به
مدل نهایی ،پژوهشگر باید با گزارش اقدامات انجامشده در رابطه با روایی مدل ،از مدل نهایی خود (بهویژه در مقایسه با
مدلهای اولیه قبل از تعدیل) دفاع نماید .پیشنهادشده است که شاخصهای برازش و مقادیر مجذورکای برای کلیه مدل-
ها تا رسیدن به مدل نهایی گزارش شوند .در بخش نتایج عالوه بر فراهم نمودن اطالعات توصیفننی ،اطالعات مربوط
به برآوردهای پارامترهای مدل و نیز ارزشیابی و تعدیل مدل برای خواننده فراهم شوند (علوی.)1393 ،
 .5-6تجزیهوتحلیل دادههای کیفی
تحلیل کیفی دادهها به سه اقدام اساسی به شرح جدول  21-6اشاره دارد.

1. Modification indexes
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جدول  .27-6اقدامات الزم برای تحلیل کیفی دادهها
توضیح

ردیف

اقدامات

1

کاهش دادهها

با کدگذاری ،سازماندهی و حذف دادههای نامربوط

2

نمایش دادهها

بهصورت جدول ،نمودار ،شبکه و دیگر صورتهای ترسیمی

3

نتیجهگیری

تحلیل و نتیجهگیری از دادهها و اطمینان از آن با توجه به دادههای جدید ،تأیید افراد صاحبنظر و امثال آن

کدگذاری دادههای کیفی به معنی تنظیم دادههای خام در یک چارچوب مفهومی و هر کد دربرگیرنده یک مجموعه
داده با مفاهیم مشترك است .کد باید صحیح ،جامعومانع باشد و درعینحال پیچیدگی و ابهام نداشته باشد .کدگذاری
دادهها ،شامل گروهبندی و تخصیص کدهای عددی به متغیرهایی است که به سؤاالت خاص آن پاسخدادهشده است.
برای سؤاالت بسته با گزینههای از پیش تعیینشده ،فرآیند کدگذاری شامل تخصیص کدهای عددی به پاسخهای مربوط
به آن است .برای نمونه اگر از کسی در مورد رضایتمندی شغلی در یک مقیاس  7گزینهای ( 1به معنی خیلی ناراضی و
 7به معنی کامالً راضی) سؤال شود و او گزینه  6را انتخاب کند ،محقق برای واردکردن دادهها باید برای این سؤال عدد
 6را وارد کند .در مورد برخی سؤاالت دیگر نظیر جنسیت ،محقق ممکن است کد  1را برای زنان و 2را برای مردان
اختصاص دهد (در برخی موارد از  1و  1استفاده میشود) .فرآیند کدگذاری برای سؤاالت باز بسیار پیچیدهتر است.
مراحل کدگذاری را میتوان به شرح جدول  22-6معرفی کرد.

115

جدول  .22-6فرآیند کدگذاری برای سؤاالت باز(دادههای کیفی)
ردیف

مراحل

توضیح

1

محوربندی

تمام پاسخهای یکسان دادهشده به یک آیتم یا موضوع ،فهرست بندی میشود و سپس پاسخهای با معانی

موضوعی

یکسان ،یکپارچهسازی میشوند .این کار بر اساس سؤاالت و اهداف تحقیق صورت میگیرد.

طبقهبندی با عدد

یک کد عددی به هر یک از فهرستهای ایجادشده ،تخصیص مییابد .درنهایت ،محقق کد خاصی را برای
هر بخش از یک فهرست تخصیص میدهد تا مطمئن شود که کدهای هر بخش بهدرستی وارد شود.

2

کدگذاری محوری

3

ارزیابی کدگذاری

4

کدگذاری انتخابی

5

با استفاده از کدهای اولیه دادههای کیفی مرور یا افزایش مییابد و ممکن است کدهای جدیدی اضافه
شوند.
با پاسخ به این سؤاالت :آیا کدها سؤاالت تحقیق را پوشش میدهد؟ آیا کدها قابل سازماندهی بر اساس
ترتیب زمانی و اولویت هستند؟ آیا میتوان با کدها ،علت رابطهها یا تفاوتها را شناسایی کرد؟

6

مطالعه دادههای خام بهمنظور تحلیل مفهوم کلی به کمک تأییدها یا مخالفتهای احتمالی

ارزیابی اعتبار و

-

مقایسه مجموعه دادهها و یافتهها توسط یک صاحبنظر و شناسایی مشکالت کدگذاری

صحت دادهها

-

مقایسه با سایر کدگذاریهای مشابه در دیگر تحقیقها

-

استفاده از فرمول( :تعداد مخالفتها +تعداد موافقتها)  /تعداد موافقتها = قابلیت اطمینان

-

تعیین قابلیت اطمینان مناسب (باید باالی61درصد باشد).

تجزیهوتحلیل

-

شناسایی نمونه رخدادهای منظم :عبارات و کلمههای تأییدکننده و رد کننده تحلیلهای خود

نهایی دادهها

-

جمعبندی با این سؤاالت :نوع رفتار حاکم؟ ساختار رفتار؟ تعداد تکرار؟ علت؟

-

یا در روش دیگر :جمعبندی دادهها بر اساس اظهارات ،جمالت یا ...در دستههای مشترك

-

نکته :لزوم پرهیز از نقلقول بدون منبع برای تحلیل نهایی

روشهای مختلفی را میتوان برای صحهگذاری و باال بردن صحت و اعتبار دادهها مورداستفاده قرار داد .ازجمله
اینکه از افراد موردبررسی خواست تا خودشان درباره تحلیل و تفسیر شما قضاوت کنند .اغلب از آنها خواسته میشود
تا پیشنهادهای خود را درباره این یافتهها ارائه دهند تا میزان موافقت یا مخالفتهای آنها را تشخیص دهیم .هرچند
مخالفتها میتواند دالیل گوناگونی داشته باشد که با شناسایی منطق آنها میتوان به غنای تحقیق کمک کرد ،اما
موافقتها عامل مؤثری در باال رفتن صحت و اعتبار تحلیل خواهد بود.
نرمافزارهای کامپیوتری متعددی برای تجزیهوتحلیل دادههای کیفی معرفیشدهاند ،ازجمله:





)NUD*IST (Nonnumerical Unstructured Data Indexing, Searching and Theorising
ATLAS/ti
NUD*IS
همانطور که از نام نرمافزار  NUD*ISTبرمیآید ،به جستجو و نظریهپردازی مبتنی بر دادههای فهرست شده بیقاعده و

غیر عددی میپردازد .این نرمافزارها این امکان را به شما میدهند که دادهها را در درون آنها کدگذاری کنید .نرمافزار
 NUD*ISTهمچنین برای تجزیهوتحلیل عکسها و دیگر موارد بصری مورداستفاده قرار میگیرد .البته این نرمافزارها
تنها جملههایی که لغات یا عبارات خاصی دارند را شناسایی میکنند ،بنابراین نمیتوانند مفهوم را برسانند .بههرحال
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مشکالت مکانیکی بودن و اعمال برخی محدودیتها در کدگذاریهای خالقانه ،در کاربرد گسترده آنها اثر منفی
گذاشته است (جونز و گراتون.)1391 ،
 .7-5-6تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه
از بزرگترین چالشهای یافتههای کیفی برای تحلیل ،فرآیند فهم و شناخت از رونوشت مصاحبه و دادههای
جمعآوریشده است .فرآیند تبدیل رونوشت مصاحبه به دادههای معنادار باید مرتبط با موضوعات و چارچوب نظری
محقق باشد .روش گرانددتئوری (داده بنیاد) برای تحلیل دادههای مصاحبه روشی مفید و انعطافپذیر است .این روش
شامل تحلیل و جمعآوری همزمان دادهها است و هر یک بر فرآیند دیگر در تمام فرآیند تحقیق توجه دارند .در این
مفهوم راهبردهای نظریه پایه اتخاذشده محققان را قادر به جمعآوری دادههای خود از طریق مجموعهای از سطوح متوالی
تحلیل داده و توسعه مفهوم میسازد .محققی که این روش را به کار میبرد ،باید آماده به مقایسه داده با داده ،مقایسه داده
با گروهها و گروه با گروه در تمام فرآیند تحلیل باشد .این کار از طریق یادداشت ،1کدگذاری داده ،تعیین موضوعات و
ارزیابیها به شرح جدول  23 -6داده انجام میشود.
جدول .29-6مراحل تحلیل دادههای مصاحبه
ر

توضیحات

محورها

1

یادداشتها

ثبت کالمی و نمادی دادههای حاصل از مصاحبه

2

کدگذاری دادهها

اختصاص کد برای مفاهیم مشترك :ابتدا تصمیمگیری تحلیلی درباره دادهها و اینکه کدام متن مرتبط با تحقیق

3

تعیین موضوعات

پس از کدگذاری دادهها ،محقق باید آن را به اجزای قابلکنترلتر ،کاهش دهد.

4

تأیید دادهها

گزارش روایی و پایایی دادهها است .در بررسی رونوشتهای مصاحبه اغلب از روش بررسی اعضا استفاده

است .گام دوم کدگذاری یا دستهبندی دادههای مرتبط است .یعنی اینکه رویدادها و مفاهیم بدون از دست
دادن ویژگیهای الزم دستهبندی و استنباط شوند
2

میشود .در این روش محقق ،رونوشتی از متن مصاحبهها را به مصاحبهشوندگان میدهد تا آن را تأیید کنند.
روش دیگر مثلثبندی 3یا استفاده از چند ابزار برای جمعآوری داده از یک پدیده است.

 .2-5-6تحلیل دادههای حاصل از مشاهده و یادداشتبرداری
یافتههای مشاهده را میتوان از طریق فرآیند استدالل قیاسی یا استقرایی ،مورد تحلیل قرار داد .در آن برنامهها،
موضوعات و الگویی به دست آورد .تصمیم در روش مشاهده بر مبنای مشاهدات در طی تحقیق میدانی صورت
میگیرد .تحلیل در این روش یک مرحله مکانیکی یا گامبهگام نیست؛ بلکه یک فرآیند خالق و بیانتهاست .در این
تحقیق پژوهشگر بهعنوان عامل اصلی بر اساس دادههای جمعآوریشده و اهداف مطالعه ،هدایت و راهنمایی میشود.
تحلیل شامل همان فرآیند کدگذاری میشود .کدها راههایی برای سازماندهی دادهها هستند .در این روش فرآیند
1. Note
2. Member Checking
3. Triangulation
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کدگذاری اغلب با اسکن دیداری و بایگانی فیزیکی یادداشتهای میدانی جمعآوریشده شروع میشود .این فرآیند
میتواند با استقرار یادداشتها بر روی میز بهمنظور مشاهده و درك محتوای کلی شروع شود .این راهبرد برای محقق،
شناخت کلی از دادههای موجود را فراهم میکند و به او در تحلیل صحیح و مؤثر دادهها کمک میکند .بایگانی فیزیکی
یادداشتها شامل تفکیک نظاممند یادداشتهای مختلف در هر پوشه یا استفاده از نرمافزار مناسب برای این کار است.
ازجمله نرمافزارهای معروف و متداول برای چنین کاری میتوان به Hyper Research ،Ethnograph :و  N Vineاشاره
کرد .این برنامهها میتوانند به محقق در سازماندهی دادهها و گسترش موضوعات اصلی و فرعی کمک کنند .این
برنامههای نرمافزاری با سازماندهی ،دستهبندی و بازیابی دادههای کیفی کمک کنند ،اما نمیتوانند کار سخت تحلیل داده
را انجام دهند ،زیرا این کار نیاز به مهارتهای خالق و فکری دارد .این تحلیلها فقط توسط تحلیل گران دارای
مهارتهای ویژه و طی فرآیندی به شرح  24-6انجام میشود.
جدول  .24-6فرآیند تحلیل دادههای حاصل از مشاهده و یادداشتبرداری
ردیف

مراحل

1

تعیین مسائل و

توضیح
بر اساس اهداف تحقیق ،مسائل و موضوعات موردبررسی از مشاهدات مشخص میشود.

موضوعات
2

ثبت مشاهدات

3

گروهبندی

ثبت کالمی و نمادی مشاهدات (اسکن دیداری و بایگانی فیزیکی)
محقق مطالب را میخواند و سازماندهی و گروهبندی آنها را بر اساس موضوعات انجام میدهد.

مشاهدات
4

کدگذاری

5

چینش روی میز

6

تحلیل داده

7

گزارش

فرآیند کدگذاری و ترتیب کدگذاری دادهها بر اساس مفاهیم مشترك
استقرار یادداشتها روی میز بهمنظور مشاهده و درك کلی از موجودی
تفسیر محقق و بیان منظور از پازل تشکیلشده را بیان میکند .نتیجه به شناسایی و فهم روند معنادار ،الگوها،
گروهها و احساسات در اقدامات کمک میکند.
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پس از انجام تحلیل داده ،محقق گزارش نهایی یا رونوشت را سازماندهی کرده و مینویسد

بخش سوم
انواع روش پژوهش
ازنظر مسیر اجرا
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فصل هفتم
روش پژوهش آزمایشی
هدف کلی :آشنایی با فرایند اجرای پژوهش آزمایشی
اهداف یادگیری
 آشنایی با روش پژوهش آزمایشی کامل


آشنایی با روش پژوهش نیمه آزمایشی

 آشنایی با روش پژوهش شبه آزمایشی
 آشنایی با انواع طرحهای پژوهش آزمایشی
 آشنایی با مالحظات نمونهگیری در روش پژوهش آزمایشی
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مقدمه
در تحقیق آزمایشی یک متغیر دستکاری و آثار آن بر متغیر یا متغیرهای دیگری بررسی میشود .طرحهای تحقیقاتی
دقیق میتواند روابط علی یا سببی را نشان دهد .در این فصل به معرفی کامل روش تحقیق آزمایشی پرداخته خواهد شد.
 .7-1مفهوم روش پژوهش آزمایشی
پژوهش آزمایشی که به آن روش پژوهش تجربی هم گفته میشود ،روشی رایج در علوم مختلفی چون فیزیک ،شیمی،
زیستشناسی ،پزشکی ،روانشناسی و برخی دیگر از علوم انسانی است .مهمترین راهبرد متمایزکننده پژوهش آزمایشی
از دیگر انواع پژوهشها ،امکان دستکاری متغیر مستقل و بررسی نتیجه تغییرات آن بر متغیر وابسته است.
بهعبارتدیگر در پژوهش آزمایشی یا تجربی به دنبال شناخت آثار متغیر مستقل بر متغیر وابسته هستیم .گاهی پژوهشگر
تا حدی قادر به کنترل یک متغیر میشود که میتواند تأثیر آن را بر روی متغیر دیگر برآورد کند .روش پژوهش آزمایشی
بر اساس شرایط پژوهشگر از سه مسیر اجرا به شرح جدول  1-7قابلاجرا خواهد بود.
جدول  .7-1انواع مسیر اجرای پژوهش آزمایشی
ردیف

انواع

توضیح

1

آزمایشی کامل یا

بهشرط تحقق سه پیششرط ،دستکاری متغیر مستقل ،انتخاب تصادفی نمونهها و استفاده از دو گروه

حقیقی

1

شاهد و کنترل
2

بهشرط تحقق دو پیششرط دستکاری متغیر مستقل و یکی از دو پیششرط دیگر تجربی کامل

3

بهشرط تحقق تنها پیششرط دستکاری متغیر مستقل

2

نیمه آزمایشی

3

پیش آزمایشی

 .2-1روش پژوهش آزمایشی کامل
در روش آزمایش حقیقی یا کامل ،آزمودنیها بهصورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل دستهبندی میشوند .در
گروه آزمایشی یا تجربی ،متغیر مستقل دستکاری میشود .درباره این طرح میتوان به نمونههایی مانند :طرح
پیشآزمون -پسآزمون گروه کنترل ،طرح استفاده از پسآزمون یا آزمون نهایی با گروه تجربی و طرح چهار گروهی
سالومون اشاره کرد .در طرح پیشآزمون -پسآزمون گروه کنترل ،هر دو گروه تجربی و کنترل در پیشآزمون شرکت
میکنند .اما تنها در گروه تجربی متغیر مورد دستکاری قرار میگیرد و گروه کنترل از تأثیر آن دور نگاه داشته میشود.
در پایان دوره دستکاری از هر دو گروه تجربی و کنترل پسآزمون به عمل میآید و هرگونه اختالف بین گروههای
تجربی و کنترل به دستکاری اعمالشده نسبت داده میشود.
برای نمونه با استفاده از دو گروه از دانشآموزان با انتخاب تصادفی ،تأثیر محتوای یک فیلم آموزش ریاضی بر
مهارت حل مسئله ریاضی مورد آزمون قرار میگیرد .برای این منظور ابتدا میزان مهارت حل مسئله ریاضی دو گروه
1. True experimental
2. Quasi experimental
3. Pre experimental
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بهعنوان پیشآزمون اندازهگیری میشود .سپس یک گروه فیلم آموزش ریاضی را میبیند و گروه دیگر نمیبیند .سپس بار
دیگر میزان مهارت حل مسئله ریاضی دو گروه اندازهگیری میشود و نتایج اندازهگیری دو گروه با هم مقایسه میشود.
اگر گروهی که متغیر فیلم آموزشی بر آن واردشده ،از گروه دیگر باالتر باشد و در مقایسه با پیشآزمونها نیز این
تغییرات معنیدار باشد ،پس میتوان با اطمینان نسبتاً باالیی به اثر فیلم آموزشی اشاره کرد.
پژوهش آزمایشی کامل یا حقیقی را میتوان در طرحهای مختلفی به شرح جدول  2-7اجرا کرد.
جدول .2-1انواع طرحهای اجرای پژوهش آزمایشی کامل یا حقیقی
ردیف

انواع

7

پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل

2

پسآزمون با گروه کنترل

9

چهار گروهی سالمون

4

طرحهای فاکتوریل

مدل طرح
R
T1
X
T2
……………………….
R
T2
T2
R
E
X
T1
……………………….
R
C
T2
R
T1
X
T2
………………………..
R
T3
T4
………………………..
R
X
T5
…………………………
R
T6

مستلزم تحلیل دو یا چند متغیر مستقل بهعنوان عامل هستند که میتوانند دو
یا چند سطح داشته باشند

 منظور از R1انتخاب تصادفی نمونهها یا گروهی از نمونهها است.


منظور از T2آزمون ،مشاهده یا اندازهگیری است که روی نمونهها انجام میشود .شمارههایی که بعد از هر T

میآید نشاندهنده ترتیب انجام آزمون یا اندازهگیری است .گاهی بهجای  Tاز  O3یا مشاهده استفاده میشود.
 منظور از  Xدستکاری متغیر مستقل یا مداخله آزمایشی است که بر نمونهها وارد یا اعمال میشود.
 .9-1روش پژوهش نیمه آزمایشی
در روش پژوهش نیمه آزمایشی یا نیمه تجربی آزمودنیها به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم میشوند اما این انتخاب
مانند روش قبل ،تصادفی صورت نمیگیرد .این روش از پژوهش آزمایشی کامل ضعیفتر است؛ اما زمانی که به دلیل
محدودیت آزمودنیها یا شرکتکنندگان امکان انتخاب تصادفی وجود ندارد ،بهعنوان گزینه اصلح مطرح میشود .در این
نوع روش پژوهش هدف نزدیک شدن به پژوهش آزمایشی کامل است اما چون همه شرایط پژوهش فراهم نیست تنها
یکی از پیشفرضهای انتخاب تصادفی یا دو گروه آزمایش و کنترل رعایت میشود .بیشتر پژوهشهایی که هدف آنها
1.Random
2.Test
3.Observation
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یافتن عوامل علّی در زندگی واقعی و شرایط حقیقی است و در حین اجرا تنها کنترل تعدادی از متغیرها مقدور است ،در
این دسته قرار میگیرند.
پژوهش نیمه آزمایشی را میتوان در طرحهای مختلفی به شرح جدول  3-7اجرا کرد.
جدول .9-1انواع طرحهای اجرای پژوهش نیمه آزمایشی
ردیف

مدل طرح

انواع

5

گروه کنترل نابرابر

6

پیش آزمون-پس آزمون با نمونههای مجزا

1

پسآزمون با دو گروه

T1
X
T2
…………………………
T1
T2
R
T1
X
…………………………
R
X
T2
E
X
T1
……………………………
C
T2

 .4-1روش پژوهش پیش آزمایشی
در روش پژوهش آزمایشی اساس کار بر کنترل و نظارت شدید از متغیرهای ناخواسته در مطالعه است .اما در طرحهای
آزمایشی مقدماتی یا پیش آزمایشی اصوالً کنترل و بازبینی این عوامل وجود ندارد .یا اگر وجود داشته باشد ،بسیار ناچیز
است .طرحهای پیش آزمایشی فاقد دو عنصر اساسی الزم جهت دفع عوامل تهدیدکننده روائی درونی هستند .این دو
عنصر شامل «عدم حضور گروه کنترل مناسب» و «عدم استفاده از روش آرایش تصادفی» است .در آن آزمودنیها
بهصورت تصادفی انتخاب نمیشوند یا به گروههای مختلف دستهبندی نمیشوند.
پژوهش پیش آزمایشی را میتوان در طرحهای مختلفی به شرح جدول  4-7اجرا کرد.
جدول .4-9انواع طرحهای اجرای پژوهش پیش آزمایشی
انواع

ردیف
8

پسآزمون

3

پیشآزمون-پسآزمون یک گروهی

70

سریهای زمانی یک گروه با یک یا چند

مدل طرح
T2
T2

X
X

T1

T1 T2 T3 T4 X T5 T6 T7 T8

متغیر مستقل
77

سریهای زمانی دو یا چند گروهی

T1 T2 T3
X T4 T5 T6
………………………………
T1 T2 T3
- T4 T5 T6

 .5-1تشریح طرحهای آزمایشی با نمونه
پژوهشگری قصد دارد به بررسی اثر آموزش مهارتهای ارتباطی بر کارایی مهارت ارتباطی کارکنان یک سازمان بپردازد.
طبق طرح ،شما از افراد نمونه تحقیق میخواهید تا به پرسشنامه سنجش مهارتهای ارتباطی پاسخ دهند) .(X 1حاال
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کارگاه یک روزه آموزش مهارتهای ارتباطی را توسط مدرس ذیربط برگزار کرده و از افراد نمونه میخواهید که
دوباره و بعد از برگزاری کارگاه ،به پرسشنامه پاسخ دهند) .(X 2اثر کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطی بر روی کارکنان،
از روی اختالف میانگین نمره بعد از کارگاه و قبل از کارگاه به دست میآید) .(X 2- X 1برای نمونه:
 میانگین نمره مهارتهای ارتباطی کارکنان ،قبل از برگزاری کارگاه آموزشی برابر 45/5
 میانگین نمره مهارتهای ارتباطی کارکنان ،بعد از برگزاری کارگاه آموزشی برابر 61
 اثر کارگاه آموزش مهارتهای ارتباطی بر روی کارکنان را میتوان با کم کردن دو عدد حساب کرد:
61-15/5 =5/45
این احتمال وجود دارد که شما متوجه مواردی شوید که در آن احساس کنید که بهبود مهارتهای ارتباطی ،صرفاً به
دلیل برگزاری کارگاه آموزشی نیست .این احتمال وجود دارد که بهبود در اثر آشنایی با پرسشنامه باشد یا با نقلوانتقال
تبعات احتمالی پاسخها به یکدیگر ،پاسخها تغییر کرده باشند .یکی از راههای رفع این مشکل و شناسایی هرگونه متغیر
اثرگذار غیر از متغیر اصلی :استفاده از گروه کنترل است.
در طرح جدید و برای کنترل متغیرهای مداخلهگر ،از دو گروه با انتخاب تصادفی و مقایسه آنها با هم استفاده
میشود .یک گروه در معرض متغیر مستقل قرار میگیرد ( برای آنها کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطی برگزار
میشود) و گروه دیگر (گروه کنترل) در معرض متغیر مستقل قرار نمیگیرد .لذا در این شرایط اثر سایر متغیرهای
مداخلهگر مانند آشنایی با پرسشنامه یا نقلوانتقال تبعات احتمالی پاسخها به یکدیگر ،حذف میشوند .در این طرح
اندازهگیری متغیر وابسته (مهارتهای ارتباطی کارکنان) در هر گروه ،قبل از برگزاری کارگاه آموزشی(متغیر مستقل)
صورت میگیرد(پیشآزمون) .در مرحله بعد ،برای یک گروه کارگاه آموزشی برگزار میشود و برای گروه دیگر برگزار
نمیشود .در مرحله سوم ،دوباره از طریق پرسشنامه ،مهارتهای ارتباطی کارکنان در هر دو گروه سنجش و دادهها
جمعآوری میشود (پسآزمون) .حاال میتوان با اطمینان بیشتر و کنترل متغیرهای مداخلهگر ،اثر کارگاه آموزشی بر بهبود
مهارتهای ارتباطی کارکنان را تشخیص داد .در این طرح ،گروه اول را اغلب بهعنوان گروه آزمایش یا آزمون مینامیم،
چراکه متغیر مستقل را در آن و بعد از پیشآزمون وارد کرده و بعد پسآزمون میگیریم و درنتیجه آن از اختالف میانگین
پیشآزمون و پسآزمون ،اثر کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطی ،بدون توجه به متغیرهای مداخلهگر به دست میآید (X
). 1- X 2
گروه دوم بهعنوان گروه کنترل است که در آن پیشآزمون ،همزمان با گروه گواه یا آزمایش برگزار میشود و بدون
برگزاری کارگاه آموزش مهارتهای ارتباطی (متغیر مستقل) ،همزمان پسآزمون را هم انجام میدهیم .اختالف میانگین
پسآزمون و پیشآزمون ،سهم متغیرهای مداخله کننده ،غیر از متغیر مستقل در تحقیق را مشخص میکند).(X 3- X 4
بنابراین با این طرح ما میتوانیم با دقت بیشتری نسبت به طرح قبل ،اثر کارگاه آموزشی را در بهبود مهارتهای ارتباطی
تعیین میکند .برای نمونه:
=45/5گروه آزمون= میانگین نمره مهارتهای ارتباطی کارکنان ،قبل از برگزاری کارگاه آموزشی
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=61گروه آزمون= میانگین نمره مهارتهای ارتباطی کارکنان ،بعد از برگزاری کارگاه آموزشی
 =42گروه کنترل = میانگین نمره مهارتهای ارتباطی کارکنان(بار اول)
 =49گروه کنترل= میانگین نمره مهارتهای ارتباطی کارکنان(باردوم)
( = 8/5 =)61-45/5 ( -)49-42اثر واقعی کارگاه آموزش مهارتهای ارتباطی بر روی کارکنان
سپس شما میتوانید ،نتایج دو گروه را برای هرگونه اختالف معنیدار تست کنید (قاسمی و همکاران.)1396 ،
 .6-1شرایط استفاده از پژوهش آزمایشی
پژوهشهای آزمایشی اغلب در موارد زیر در اولویت قرار میگیرد:
 زمانی که پژوهشگر بهدنبال روابط علی باشد.
 مشاهده یک عامل که همیشه به آثار مشابه منجر میشود.
 مشخص شدن یک رابطه بزرگ و معنیدار بین متغیر مستقل و وابسته
روش پژوهش آزمایشی امکان پیشبینی پدیدهها و تشریح انواع علتها را فراهم میکند.
 .1-1معیارهای الزم برای اثبات رابطه علت و معلولی در پژوهش آزمایشی
معیارهای الزم برای اثبات رابطه علت و معلولی در پژوهش آزمایشی یا شرایط الزم برای اثبات رابطه علی در جدول
 5-7ارائهشده است.
جدول .5-1معیارهای الزم برای اثبات رابطه علت و معلولی در پژوهش آزمایشی
ردیف

توضیح

معیارها

1

کو واریانس

با تغییر متغیر مستقل ،متغیر وابسته نیز تغییر کند.

2

ترتیب زمانی

متغیر مستقل ،قبل از تغییر متغیر وابسته اتفاق افتاده باشد.

3

جعلی نبودن

تغییرات به دلیل متغیرهای دیگری ،غیر از متغیر مستقل نباشد.

 .8-1محل اجرای پژوهش آزمایشی
انواع طرحهای پژوهشهای آزمایشی میتوانند در شرایط کنترلشده (آزمایشگاه) یا در محیط طبیعی (میدانی) انجام
شوند .یکی از چالشهای اصلی طرحهای آزمایشگاهی این است که احتمال دارد ،شرکتکنندگان با آگاهی از مورد
بررسی بودن رفتار متفاوتی داشته باشند .این مسئله را میتوان با جمعآوری اطالعات از محیط طبیعی برطرف کرد.
هرچند در این صورت ،کنترل متغیرها سختتر خواهد بود (جونز و گراتون.)1391 ،
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 .8-1مالحظات نمونهگیری در روش پژوهش آزمایشی
نمونهگیری از گروهها بهویژه در زمان استفاده از دو گروه «آزمایش و کنترل» بسیار مهم است .در این رابطه تصمیمگیری
برای نمونهگیری از گروهها به شکلهای مختلفی قابل انجام است .نمونهگیری از جامعه مورد بررسی میتواند از انواع
نمونهگیریهای تصادفی و غیرتصادفی باشد .کاهش خطاهای نمونهگیری برای رسیدن به نتایج معتبر از آزمایش بسیار
حیاتی است .بر این اساس تالش میشود تا با توجه به شرایط پژوهشگر ،از انواع نمونهگیریهای معرفیشده با خطای
کمتر و قدرت تعمیم بیشتر استفاده شود .انتخاب روش نمونهگیری و تعداد نمونه مکفی در طراحی منتخب برای اجرای
روش پژوهش آزمایشی بسیار مهم هستند.
تعداد نمونههای مکفی برای تعمیم به جامعه وسیعتر از قواعد معمول تبعیت میکند اما در پژوهش آزمایشی با توجه
بهدشواری کنترل متغیرها اغلب از تعداد نمونه کمتری نسبت به مطالعات پیمایشی استفاده میشود .در مواردی به دلیل
دشواری کار به حداقل نمونه الزم برای استنباط و تعمیم به جامعه بسنده میشود .معموالً حداقل حجم نمونه در
تحقیقات آزمایشی  15نفر است.
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فصل هشتم
روش پژوهش پیمایشی
هدف کلی :آشنایی با فرایند اجرای پژوهش پیمایشی
اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم پژوهش پیمایشی و انواع آن


آشنایی با مالحظات جمعآوری داده در پژوهش پیمایشی

 آشنایی با مالحظات تجزیهوتحلیل داده در پژوهش پیمایشی
 آشنایی با مالحظات نمونهگیری در پژوهش پیمایشی
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مقدمه
اغلب پژوهش ها در علوم انسانی به روش پژوهش پیمایشی اختصاص دارد .در این روش پژوهش به کمک ابزارهای
پرسشنامه و مصاحبه نسبت به جمعآوری دیدگاههای پاسخدهندگان نسبت به موضوعی خاص اقدام میشود .در این فصل
به جزئیات روش پژوهش پیمایشی پرداخته خواهد شد.
 .7-8مفهوم پژوهش پیمایشی
روش پژوهش پیمایش در تحقیقات مختلف بهعنوان پرطرفدارترین روش پژوهش در اغلب رشتههای علوم انسانی
معرفیشده است .پژوهش پیمایشی به معنای فن خاصی برای جمعآوری اطالعات نیست .باوجود اینکه در این روش
«پرسشنامه» بیشترین کاربرد را برای جمعآوری دادهها دارد اما از فنون دیگری مانند مصاحبه هم میتوان برای آن استفاده
کرد .پیمایش ،مجموعهای از روشهای منظم و استاندارد برای جمعآوری دادهها از «افراد ،خانوادهها یا مجموعههای
بزرگتر» است .این دادها اغلب مربوط به «دیدگاهها ،باورها ،نظرات ،رفتارها یا مشخصات گروهی» جامعه یا نمونه مورد
بررسی است .روش پیمایش را میتوان با جمعآوری دادههای کمی ،کیفی و ترکیبی به شرح جدول  1-8انجام داد.
جدول  .7-8انواع دادهها در پژوهش پیمایشی
توضیح

ردیف

انواع

1

کمی

استفاده از پرسشنامههای بسته

2

کیفی

استفاده از پرسشنامههای باز

3

ترکیبی

استفاده از پرسشنامههای نیمه ساختاریافته یا توالی انجام ابتدا پیمایش کیفی و سپس کمی یا برعکس

پیمایش امکان دستیابی به دادههایی از یک یا چند متغیر از جامعه یا نمونههای بزرگ مورد بررسی را فراهم میکند.
این نوع روش پژوهش کمی و توصیفی به استانداردسازی نیاز دارد .در استانداردسازی این اطمینان ایجاد میشود که
محتوای پیمایش در فرآیند جمعآوری دادهها ثابت باقی میماند .کلمه پیمایش ازنظر فنی ،اشاره به عمل جمعآوری
اطالعات بهصورت کمی دارد.
پیمایش بهعنوان فرایندی پژوهشی اغلب بهدنبال جمعآوری دادهها درباره جامعه مورد بررسی در زمینه موضوعاتی
چون «چه میدانند؟ به چه فکر میکنند؟ چهکاری انجام میدهند؟ و امثال آن» است .پژوهشهای پیمایشی میتوانند در
سه سطح «توصیف ،تبیین و کشف» باشند .پژوهشهای افکار سنجی و نظرسنجی در سطح توصیف یک جامعه در زمینه
یک پدیده معین هستند .یعنی در پیمایشهای توصیفی در خصوص علت وجودی پدیده یا چرایی مسئله بحث نمی-
شود اما چگونگی آن مسئله بررسی و توصیف خواهد شد .پرسشهایی مانند «چگونه ،چه کسی ،چه چیزی ،کجا ،چه
مقدار ،چه تعداد و امثال آن» در پیمایشهای توصیفی رایج هستند .در سطح تبیین ،عالوه بر توصیف چگونگی رفتارها،
به تبیین علّتها و دالیل آن رفتارها یا چرایی آنها نیز پرداخته میشود .در این حالت تبیین به رابطهای درونی و متقابل
بین متغیرهای مختلف پژوهش تأکید دارد .در پیمایشهای تبیینی ،پرسشهایی مانند «چرا؟ به چه دلیل؟ برای چه؟ و
امثال آن» رایج هستند .در مواردی در پیمایشها به مطالعات اکتشافی هم اشاره میشود که برای دستیابی به شناخت
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تکمیلی موضوع و کنجکاوی بهمنظور تهیه طرح تحقیق اصلی انجام خواهد شد .هدف اینگونه مطالعات ،فراهم ساختن
مقدمات و افزایش آگاهی و دانش پژوهشگر پیرامون موضوع پژوهش است.
پیمایشهای سازمانی از حیث جمعآوری اطالعات انعطافپذیرند و میتوان از آن برای دستیابی به اهداف متعدد و
مختلفی چون ،ارزشیابی نیازهای کارکنان ،دیدگاههای مشتریان ،شناخت انگیزههای کارکنان و همچنین نظرات و
ترجیحات مشتریان نسبت به کاالها و خدمات دریافتی استفاده کرد .همچنین پیمایش میتواند بهعنوان ابزاری قدرتمند
برای بهبود ارتباطات بین بخشهای مختلف یک سازمان عمل کند .پیمایشها برای ایجاد ارتباطات رو به باال ،از کارکنان
سطوح پایین به سمت مدیران مفید هستند و همچنین میتوانند در ارتقاء و تحکیم روابط برونسازمانی و چگونگی
مناسبات دوسویه بین سازمان و مشتریان راهگشا باشد .پیمایشها و نظرسنجیها میتوانند بهعنوان ابزاری مشخص و
ایمن برای برقراری ارتباط بین مدیران و کارکنان و سازمان و مشتریان استفاده شوند .پیمایشهای مؤثر به کارکنان این
احساس را میدهند که آنها بخشی از فرایند تصمیمگیری هستند و نظرات و پیشنهادهای آنان برای سازمان اهمیت دارد.
آن دسته از پیمایشهایی که بهصورت مرتب انجام میشود ،میتواند یک سیستم کشف سریع برای ارائه آثار تغییرات
اعمالشده بر رفتار و دیدگاههای کارکنان و مشتریان در اختیار مدیران و تصمیم گیران سازمان قرار دهد .اگر مدیران
بتوانند در همان اوایل بهخوبی با تغییرات منفی ایجادشده در دیدگاههای کارکنان مقابله کنند ،میتوانند آشفتگی و
اختاللی که موجب تداوم شرایط بد فعلی یا بدترشدن آن میشود را به حداقل برسانند.
 .2-8جمعآوری دادهها در پژوهش پیمایشی
در پیمایش اطالعات میتواند بهصورت «نوشتن یا پاسخ شفاهی» در شرایط متعدد حضوری ،تلفنی یا فضای مجازی
جمعآوری شود (جدول  .)1-8جمعآوری اطالعات گاهی به این صورت است که خود فرد بهصورت نوشتاری به سؤاالت
پاسخ میدهد و گاهی محقق سؤاالت را میپرسد و پاسخها را ثبت میکند (مصاحبه با جمعآوری کمی دادهها).
جدول  .7-8انواع روشهای جمعآوری دادهها در پژوهش پیمایشی
ردیف

انواع

1

حضوری

2

تلفنی

3

فضای مجازی

توضیح
حضور فیزیکی پاسخدهنده با امکان پاسخ به پرسشنامه بهصورت نوشتاری (پرسشنامه کاغذی) یا شفاهی
پرسش سؤاالت پرسشنامه و ثبت پاسخها توسط مصاحبهکننده
پرسشنامهها بهصورت الکترونیک در اینترنت ،شبکههای اجتماعی و امثال آن در اختیار پاسخدهنده قرار می-
گیرد.

گاهی پیمایش تلفنی بهویژه در مصاحبههای کوتاه کمتر از  11دقیقهای مفید است زیرا احتمال پاسخگویی را کاهش
میدهد .پیمایشهای کاغذی یا شکل خواندنی و پاسخدادنی توسط پاسخدهنده ،برای زمانی مؤثر است که پاسخدهنده از
سطح سواد و میزان درك مناسب سؤاالت برخوردار باشد .باید به این نکته توجه داشت که پرسشنامهها باید تا حد ممکن
روشن و واضح باشند .پیمایش از طریق فضای مجازی برای جامعه یا نمونهای مناسب است که به اینترنت و فضای مجازی
دسترسی داشته باشند.
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 .9-8پیمایش و روش پژوهش علی-مقایسهای
اغلب تحقیقات علی-مقایسهای یا پس رویدادی با روش پیمایشی انجام میشوند .در روش علی –مقایسهای یا پس
رویدادی ،پژوهشگر بهدنبال علت بروز یک پدیده در گذشته است .در این روش متغیری دستکاری نمیشود و
پژوهشگر سعی دارد تا با بررسی اتفاقات ،اثر متغیری را که قبالً تغییر کرده ،شناسایی کند .درواقع متغیر مستقل توسط
پژوهشگر دستکاری نمی شود و اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته در این شرایط بررسی میشود .بهعبارتدیگر تحقیق
علی – مقایسهای گذشتهنگر بوده و سعی برآن دارد که از معلول ،علت احتمالی را شناسایی کند .برای نمونه بهمنظور
شناسایی علل احتمالی شکست تیم فوتبال یک باشگاه میتوان از این روش استفاده کرد .به تحقیقات علی – مقایسهای،
پس-رویدادی نیز گفتهاند ،زیرا علت و معلول (متغیر مستقل و وابسته) پس از وقوع مورد بررسی قرار میگیرد .در
شرایطی که علت یا متغیر مستقل صفتی غیرقابل دستکاری یا خارج از توان محقق برای دستکاری باشد مانند جنسیت
یا طیقهاجتماعی گروههای مورد بررسی ،استفاده از این روش مفید است.
 .4-8پیمایش و روش پژوهش «نظرسنجی و افکار سنجی»
در مواردی پیمایشهای سازمانی برای شناخت افکار عمومی با اسامی روشهای «نظرسنجی و افکار سنجی» معرفی
میشوند .این روشها بهعنوان ابزاری جهت سنجش روحیه کارکنان و نوع نگرش مخاطبان و مشتریان ،موردتوجه قرار
دارد .در شرایط کنونی به دلیل تأکید سازمانها بر مشتری مداری و جلب رضایت خاطر مشتریان ،باال بردن کیفیت
محصوالت و بهینهسازی روشهای تولید ،توزیع خدمات و کاالها و همچنین کسب راههایی مناسب برای ارائه خدمات
پس از فروش به مصرفکنندگان و امثال آن پیمایشهای سازمانی از اقبال و محبوبیت بیشتری برخوردار شدهاند .همه
سازمانها به شیوههای مختلف با مخاطبان خود ارتباط برقرار میکنند و ضمن ارائه اطالعات به آنان سعی در شناساندن
و معرفی سازمان و همچنین تبلیغ کاالها و خدمات خود دارند .انجام اینگونه فعالیتهای پژوهشی بهویژه در بخش
شناخت افکار عمومی غالباً به عهده روابط عمومی هر سازمان نهاده شده است چراکه با انجام پژوهش در فرایندی
دوطرفه و متقابل هم میتوان نیازها و عالیق مشتریان را شناخت وهم میزان موفقیت و اثربخشی ارتباطات سازمانی را
در بخشهای داخلی و بیرونی اندازهگیری کرد.
 .5-8پیمایش و روش پژوهش همبستگی
اغلب پژوهشهای توصیفی برای پژوهش همبستگی از روش پیمایشی استفاده میکنند .پژوهشهای توصیفی با رویکرد
همبستگی از رابطه همبستگی ساده شروع میشود که فقط نشان میدهد که چطور با تغییر یک متغیر مستقل ،متغیر وابستهای
افزایش یا کاهش مییابد .در مرحله پیشرفتهتر رگرسیون محاسبه میشود که در آن بر مبنای رابطه پیشرفته از روی یک
متغیر میتوان متغیر دیگری را پیشبینی کرد .در باالترین سطح و از روشهای تحلیل مسیر بر مبنای رابطه میتوان روابط
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علی (منظور وجود رابطه یا همبستگی بین متغیرهاست ،نه رابطه علی) را جستجو کرد .اینگونه تحقیقات از نوع همبستگی
شناخته میشوند.
 .6-8مالحظات معرفی روش پیمایشی در گزارش پژوهش
همانطور که مالحظه میشود روشهای متعددی را میتوان با عنوان روش پیمایشی پوشش داد اما توصیه میشود برای
باال رفتن دقت خواننده گزارش پژوهش و امکان اجرای پژوهش بر اساس معرفی روش آن ،هر روش را با رویکرد
تخصصیتر آن معرفی کرد به این معنا وقتی از پیمایش با تأکید بر پژوهش علی-مقایسهای استفاده میشود به روش
پژوهش علی-مقایسهای ،یا وقتی بر نظرسنجی و افکار سنجی تأکید میشود به همان نام و همینطور وقتی با توجه به
تأکید بر همبستگی و بررسی رابطهها تأکید میشود به روش همبستگی اشاره شود .توصیه میشود وقتی با چند رویکرد
مورداشاره یا حتی مقایسه میانگینها با دامنهای گستردهتر از موارد یادشده پژوهشی انجام میشود ،به روش پیمایشی
اشاره شود.
مهمترین تفاوت روش پژوهش پیمایشی با روش پژوهش «مطالعه موردی» در آن است که در مطالعه موردی تنها
یک واحد تحلیل وجود دارد و تمام دادهها برای همان «یک مورد» جمعآوری میشود و چون مورد دیگری وجود ندارد،
برای فهم رفتار و گرایشهای آن مورد ،از مقایسه نمیتوان بهره گرفت.
 .1-8تهیه پرسشهای پیمایش
در فرایند پیمایش تهیه پرسشها از گامهای کلیدی است .کیفیت پرسشها برای جمعآوری دادههای موردنظر ،اهمیتی
فراتر از سایر بخشهای فرایند پیمایش دارد .پرسشهای پیمایش در الگوهای مختلفی چون «باز ،بسته ،نیمه
ساختاریافته» تهیه میشود که بیشتر تحقیقات با پرسشهای بسته از پاسخگویان میخواهند که از مجموعهای مشخص از
پاسخها ،یکی را انتخاب کنند .انواع پرسشهای بسته میتواند به شکلهای «چند انتخابی ،بلی – خیر و با انواع مقیاس
درجهبندی عددی» باشد .در پرسشهای باز از پاسخدهنده میخواهند که به زبان خود و هرچقدر که میخواهد پاسخ
بدهد .انواع این پرسشها «پُرکردنی ،پاسخهای کوتاه ،مقاله ،توضیح و تشریح» هستند.
استفاده از پرسشهای بسته در پیمایشهای سازمانی بسیار مطلوب و جذاب هستند .پاسخدهندگان بهسرعت و
بهراحتی میتوانند به پرسشهای بسته پاسخ دهند و در زمان صرفهجویی کنند و از طرفی دامنه پاسخهای مربوط به
اهداف پیمایش را محدود کرده و الگوی واحدی را در اختیار همه قرار میدهند .پرسشهای بسته به پاسخگویان این
امکان را میدهد تا بهخوبی پرسشها را تفسیر کنند و به آنها پاسخ دهند.
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 .8-8مالحظات نمونهگیری در پژوهش پیمایشی
پیمایش اغلب با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام میشود .موضوع پیمایش ممکن است متوجه
صفات ،ویژگیها ،کارکردها و متغیرهای آن باشد یا اینکه روابط بین متغیرها ،صفات ،کنش و واکنش و عوامل تأثیرگذار
در جامعه را موردمطالعه قرار دهد .در پیمایش جامعه آماری شامل کلیه افرادی است که در یک مقیاس جغرافیایی
مشخص دارای یک یا چند صفت مشترك باشند .هرچه جامعه آماری کوچکتر باشد میتوان آنرا دقیقتر از یک جامعه
آماری بزرگتر مطالعه کرد .چنانچه جامعه آماری بزرگ باشد؛ پژوهشگر با توجه به محدودیت امکانات ناچار است از
بین افراد جامعه تعداد مشخصی را بهعنوان نمونه برگزیند و با مطالعه این جمع محدود ،ویژگیها و صفات جامعه را
مطالعه کرده ،شاخصها و اندازههای آماری آن را محاسبه کند.
پژوهشگر با استفاده از انواع نمونهگیری احتمالی و غیراحتمالی بسته به شرایط و هدف تحقیق کار پیمایش را انجام
میدهد .برای انتخاب افراد نمونه از جامعه بهصورت احتمالی یا تصادفی از یکی از سه روش «قرعهکشی ،جدول اعداد
تصادفی یا روش منظم» استفاده میشود.
برای روشهای برآورد حجم نمونه یا کفایت نمونه مورد پیمایش از چهار روش اصلی به شرح جدول  3-8استفاده
میشود.
جدول .9-8انواع روشهای برآورد حجم نمونه
توضیح

ردیف

انواع

1

تمام شمار یا سرشماری

2

جداول ویژه

جداول ویژه تعیین اندازه مناسب نمونه مانند جدول مورگان

3

الگوبرداری از مطالعات

بهویژه مطالعات با خطای نمونهگیری کنترلشده

1

انتخاب تمام جامعه

مشابه
4

فرمولهای مخصوص

استفاده از انواع فرمول برای تعیین اندازه نمونه مناسب

5

تخمین پژوهشگر

بر اساس حجم و اندازه جامعه ،میزان تجانس جامعه یا پراکندگی صفت یا صفات جامعه،
امکانات ،مقدورات و زمان

در جدول  4-8یک نمونه از جداول تعیین حجم نمونه در سطوح اطمینان مختلف را مالحظه میکنید (اندرو و
همکاران.)2111 ،

1 .Census

132

جدول .4-8حجم نمونه برای سه سطح دقت
حجم نمونه با سطوح دقت

اندازه جامعه
%5

%1

%70

111

81

67

51

125

96

78

56

151

111

86

61

175

122

94

64

211

134

111

67

225

144

117

71

251

154

112

72

275

163

117

74

311

172

121

76

325

181

125

77

351

187

129

78

375

194

132

81

411

211

135

81

425

217

138

82

451

212

141

82

511

145

145

83

1111

286

169

91

5111

371

196

98

11111

385

211

99

در استفاده از جداول باید دقت شود که کاربرد آنها بیشتر در نمونهگیریهای ساده و نظاممند است که در آنها
همگنی حداقل و توزیع بهنجار وجود داشته باشد .در سایر موارد بهتناسب حجم نمونه باید افزایش یابد .یکی دیگر از
جداول معروف در این حوزه جدول مورگان است که تعداد نمونه مکفی برای تعمیم به جامعه را بر اساس تعداد جامعه
و در سطح  1/15به شرح جدول  5-8معرفی میکند .نسبت تغییرپذیری  1/15نشاندهنده حداکثر تغییرپذیری در جامعه
است .بنابراین از این میزان تغییرپذیری بهصورت محافظهکارانهای برای تعیین حجم نمونه استفاده میشود .برای نمونه
اگر یک محقق جامعه  311تایی داشته باشد ،با در نظر گرفتن سطح دقت  5درصد با سطح اطمینان  95درصد و 1/15
درجه تغییرپذیری ،اندازه نمونه مطلوب برای مطالعه باید حداقل  169مورد باشد.
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جدول .5-8جدول مورگان برای برآورد اندازه مناسب نمونه از جامعه
جامعه

نمونه

جامعه

نمونه

جامعه

نمونه

جامعه

نمونه

جامعه

نمونه

70

70

700

80

280

762

800

260

2800

998

75

74

770

86

230

765

850

265

9000

947

20

73

720

32

900

763

300

263

9500

946

25

24

790

31

920

715

350

214

4000

957

90

28

740

709

940

787

7000

218

4500

954

95

92

750

708

960

786

7700

285

5000

951

40

96

760

779

980

737

7200

237

6000

967

45

40

710

778

400

736

7900

231

1000

964

50

44

780

729

420

207

7400

902

8000

961

55

48

730

721

440

205

7500

906

3000

968

60

52

200

792

460

270

7600

970

70000

910

65

56

270

796

480

274

7100

979

75000

915

10

53

220

740

500

271

7800

971

20000

911

15

69

290

744

550

226

7300

920

90000

913

80

66

240

748

600

294

2000

922

40000

980

85

10

250

752

650

242

2200

921

50000

987

30

19

260

755

100

248

2400

997

15000

982

35

16

210

753

150

254

2600

995

700000

984

تعداد مواردی که بهعنوان حجم نمونه محاسبه میشود درواقع به حدنصاب و حداقل نمونه موردنیاز شناخته می-
شود؛ بنابراین اگر امکانات تحقیق اجازه بدهد ،باید نمونه را تا حدی افرایش داد که حداقل به سطح دقت پنج درصد یا
سطح اطمینان  95درصد برای تعمیم نتایج به جامعه برسد .حداقل حجم نمونه برای انواع پژوهشهای پیمایشی کمی در
جدول  6-8ارائهشده است.
جدول .6-8حداقل حجم نمونه برای انواع روشهای برآورد حجم نمونه
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ردیف

انواع

تعداد

1

علی-مقایسه ای

 31نفر

2

همبستگی

 31نفر

3

نظرسنجی و افکار سنجی

 111نفر

4

رگرسیون خطی چندگانه

 51نفر بهاضافه  11نفر برای هر متغیر مستقل

5

در نمونهگیری طبقهای

بین  21تا  51نفر برای هر طبقه

فصل نهم
روش پژوهش گراندد تئوری یا داده بنیاد
هدف کلی :آشنایی با فرایند اجرای پژوهش گراندد تئوری
اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم روش پژوهش گراندد تئوری و انواع آن
 آشنایی با مالحظات جمعآوری دادهها در گراندد تئوری
 آشنایی با مالحظات نمونهگیری در گراندد تئوری
 آشنایی با مالحظات تجزیهوتحلیل یافتهها در گراندد تئوری
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مقدمه
گراندد تئوری یک روش کیفی و مبتنی بر جمعآوری دادهها با ابزارهای مختلفی است که امروز توجه زیادی را از سوی
پژوهشگران بهسوی خود جلب کرده است .در این فصل فرایند اجرا پژوهش به روش گراندد تئوری موردبحث قرار
میگیرد.
 .7-3مفهوم روش پژوهش گراندد تئوری

7

در منابع فارسی واژه گراندد تئوری به شکلهای مختلفی چون «نظریه بنیادی ،نظریه زمینهای ،نظریه مبنایی ،نظریه داده
محور ،نظریهپردازی داده بنیاد ،نظریه مفهومسازی بنیادی ،رویش نظریه ،و نظریه برخاسته از داده» ترجمهشده است.
چون توافقی میان مترجمان دیده نمیشود برای جلوگیری از هرگونه ابهام در این مجموعه از همان «گراندد تئوری»
استفاده میشود.
در روش پژوهش گراندد تئوری بهعنوان یک شیوه کیفی با استفاده از یک دسته داده ،نظریهای ایجاد میشود؛ نظریهای
که در یک سطح وسیع ،یک فرآیند ،عمل یا تعامل را تبیین میکند .در این روش ،پژوهش را هرگز از یک نظریه شروع
نمیکنند و بعد آن را به اثبات برسانند ،بلکه پژوهش از یک دوره مطالعاتی شروع و فرصت داده میشود تا آنچه متناسب
و مربوط به آن است خود را نشان دهد (بازرگان.)1387 ،
این روش برای بررسی فرایندهای اجتماعی موجود در تعامالت انسانی ،ساختار و روندی که به آن منجر شده است،
به کار میرود و توسط آن نظریهای با روش استقرایی از تجارب روزمره ،تعامالت ،مستندات ،ادبیات و مشاهدات،
کشف میشود (استراس و کوربین.)1391 ،
روش پژوهش گراندد تئوری توسط گلیزر و استراوس ( )1967از دانشگاه کالیفرنیا شکل گرفت و ریشه در
جامعهشناسی دارد .در این روش با رویکرد استقرایی به کشف نظریه پرداخته میشود و در آن پژوهشگر با پرورش
گزارش نظری از ویژگیهای عمومی موضوع ،همزمان اساس این گزارش را در مشاهدههای تجربی دادهها استوار می-
کند .هدف نظریه داده بنیاد ایجاد نظریهای است که فرایند اجتماعی ،کنش یا تعامل را توصیف میکند (مرادی.)1393 ،
روش پژوهش گراندد تئوری این امکان را برای پژوهشگر فراهم میکند تا با بررسی دادههای گردآوریشده ،آنها را
به مفاهیم ،مقولهها و درنهایت مدل نظری تبدیل کند .هدف این روش کشف نیروهای اجتماعی زیربنایی است که
پدیدههای اجتماعی را شکل میدهند .درواقع بهدنبال ساخت نوعی نظریه است که با واقعیت پدیده مورد بررسی سازگار
و توضیحدهنده آن باشد .پژوهشگر در آن قصد شناخت منظم دیدگاهها و معانی افراد در یک موقعیت خاص را دارد.
این روش با خصوصیاتی نظیر درگیری کامل پژوهشگر با موضوع مطالعه و امکان بهکارگیری روشهای متعدد و
چندگانه جمعآوری اطالعات و دادهها و امکان تحلیلهای مجدد و رفتوبرگشت زیاد میان نظریه (تحلیل دادهها) و
1. Grounded theory
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میدان (گردآوری دادهها) را دارد که کرسول به آن زیگزالی میگوید (شکل  .)1-9این روند میکوشد تا شناخت نظری
دقیق از پدیده موردمطالعه فراهم کند .در این روش تأکید بر مصاحبه و مشاهده برای تولید دادههای تجربی ،جذب
محقق در میدان ،جلب اعتماد افراد موردمطالعه و بهکارگیری هرگونه روش مناسب برای گردآوری اطالعات است
(ایمانی جاجرمی.)1384 ،
پژوهشگر باید نوع رویکرد منتخب خود از سه رویکرد قابلاجرا به شرح جدول  1-9در گرانددتئوری را مشخص
کند .هر کدام از این رویکردها در مورد نقش محقق و چگونگی کدگذاری مفاهیم و تحلیل اطالعات تفاوتهایی دارند
(کرسول.)2112 ،
جدول .7-3انواع رویکردهای قابل اجرا در گراندد تئوری
توضیح

ردیف

انواع

1

نوخاسته (گلیزر)1992 ،

2

سازندهگرا( 2چارمز)2111 ،

3

سیستماتیک (استراوس و

رهیافتی سیستماتیک یا نظاممند دارد .برای تدوین نظریه در رابطه با یک پدیده ،بهصورت

کوربین)1998 ،

استقرایی مجموعهای سیستماتیک از رویهها بهکار گرفته میشود .بر مراحل سهگانه تحلیل

1

با رهیافت ظاهرشونده با استفاده از یک دسته دادهها ،نظریهای تکوین مییابد .نظریه حاصل
از اجرای این روش ،نظریهای فرآیندی است.
با رهیافت ساختگرایانه 3که پژوهشگر دادهها را از بافتی که خود متعلق به آن است
گردآوری و تئوریها را در جریان پژوهش به روش گراندد تئوری میسازد .پژوهشگر از
بافت پژوهش جدا نیست.

دادهها شامل «کدگذاری باز ،محوری و گزینشی» تأکید دارد.

روش گراندد تئوری روشی ایدهآل برای پژوهش در حوزههایی است که دانش اندکی درباره آنها در دسترس است
(محسنزاده .)1389 ،روش داده بنیاد روش مناسبی است که میتواند به عنوان منبعی ارزشمند برای جمعآوری اطالعاتی
عمیق در مرحله کیفی و جهت دهی پژوهش در مرحله کمی مورد استفاده قرار گیرد (استراوس و کوربین .)1391 ،4بی-
شک رویکرد گرندد تئوری یک نوع روش پژوهش کیفی است که به طور استقرایی یک سلسله رویههای سیستماتیک را
به کار میگیرد تا نظریهای درباره پدیده مورد مطالعه ایجاد کند .این روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی به پژوهشگر
امکان میدهد تا بهجای اتکا به تئوریهای موجود و از پیش تدوین شده ،خود به تدوین تئوری و گزاره اقدام نماید
(شرفی و عباسپور .)1394 ،الزم به توضیح است هرچند در این نوع پژوهش تاکید چندانی بر مرور ادبیات پژوهشی در
مرحله آغازین نیست ،اما بهمنظور تهیه طرح اولیه 5پژوهشی میتوان از پرسشهای آغازین برگرفته از ادبیات پژوهشی
بهره برد تا خوانندگان بدانند در پژوهش چه چیز مورد بررسی قرار میگیرد (استراوس و کوربین.)1391 ،

1

emergence
2. Construct
3
Constructivist
4 Strauss and Corbin

5 proposal
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موضوع مهم دیگر در گراندد تئوری ،جلوگیری از جزمگرایی و پیروی کورکورانه از نظریههای موجود است .در
منابع مختلف ،در این روش به باز یا آزاد بودن ذهن پژوهشگر و یافتن افقهای تازه و آزادانه حرکت کردن بهسوی آنها
تأکید میشود .دسترسی به «دادههای غنی» همچون کاویدن زمین برای گنج یا معدنی ارزشمند است .این دادهها در
الیههای سطحی و بیرونی زندگی اجتماعی یافت نمیشوند و برای دسترسی به آنها پژوهشگر باید با تأمل در یافتههای
اولیه خود و استفاده از قدرت ابتکار و خالقیت شخصی در ابداع ابزارها و روشهای جدید به آنها دست یابد و پس از
گردآوری یا استخراج دادههای غنی از آنها برای ساختن تئوری یا مدل موردنظر خود استفاده کند .دادههای غنی به
تعبیر «چارمز» «کامل ،متمرکز و مشروح»1هستند .برای «دادههای غنی» پژوهشگر با شرح مفصل از یادداشتهای میدانی
حاصل از «مشاهدات ،مصاحبهها و اسناد و مدارك مربوط» است.
برخی کارشناسان این نوع روش کیفی را مانند عکسبرداری با دوربینی میدانند که دارای عدسیهای متعددی
است .ابتدا با عدسی واید یا پوششدهنده وسیع ،تصویری بزرگ و کلی از میدان و سپس با تعویض مداوم عدسیها
صحنههایی نزدیکتر و دقیقتر ثبت میشود .در این روش «چشمی تیزبین»« ،ذهنی باز»« ،گوشی کارآزموده» و «دستی
منضبط» نیاز است.
 .2-3مقایسه دو رویکرد ظاهر شونده (گلیزری) و نظام مند (استراوس و کوربین)
در متون فارسی ،به صورت کمرنگی به رویکرد گلیزری در نظریه داده بنیاد ،پردا خته شده است؛ درحالیکه تحقیقات
متعددی با رویکرد استرواسی ،صورت گرفته است .بنابراین در ابتدا این دو رویکرد در کنار هم و در مقایسه با یکدیگر،
تشریح میشود .گلیزر و استراوس بعد از انجام یک طرح پژوهشی مشترك  ،برای مشخص نمودن اصول روش شناختی
گرندد تئوری ،راه های متفاوتی را انتخاب و دنبال نمودند .در نتیجه  ،رویکرد آنها به میزان بسیار زیادی از یکدیگر
تفکیک شد .به گو نهای که گلیزر در سال  1992با نوشتن کتاب (ضرر در برابر فشار ،مبانی تحلیل گرندد تئوری)
رویکرد استراوس و کوربین را نقد نمود .نقد گلیزر این بود که با به کار بردن رهیافت نظام مند (استراوسی) امکان دارد
که محقق به جای اجازه حضور داده ها مقولههایی را به دادهها تحمیل کنند .وی اعتقاد داشت که رویکرد استراوسی یک
توصیف مفهومی است و شرایط ظهور یک نظریه نو را فراهم نمیکند.
مقایسه این دو رویکرد نشان میدهد که رویکرد ظاهر شونده در مقایسه با رویکرد نظاممند بیشتر با منطق روش
شناختی گرانددتئوری نزدیک است و الگوهای گستردهتر و متنوعتری برای تلفیق دادهها دارد .رویکرد ظاهر شونده به
جای تحمیل نظریه به دادهها ،نظریه را از بطن دادهها کنکاش میکند .در رویکرد نظاممند در مرحله کدگذاری انتخابی،
پژوهشگر وادار میشود تا دادههای خود را در یک قالب مشخص با عنوان پارادایم کدگذاری جای دهد و بین مقولهها
در همین قالب نموداری از پیش تعیین شده پیوند برقرار کند .این در حالی است که در گرانددتئوری اعتقاد بر این است
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که بنیاد نظریه باید در دادهها باشد و نه اینکه دادهها بر یک مبنای نظری قرار گیرند (روبرچت .)1995 ،در ادامه مقایسه-
هایی بین این دو رویکرد از ابعاد «کدگذاری ،مرور ادبیات پژوهش ،اعتباریابی و نمونهگیری» ارائه میشود.
 .7-2-3مقایسه روند کد گذاری در دو رویکرد :کد گذاری در رویکرد ظاهر شونده (گلیزری) شامل دو مرحله اصلی
و در رویکرد نظام مند (استراوسی) در سه مرحله است .اگر چه دراین مراحل ،شباهتهایی وجود دارد ،اما تفاوت عمده
آنها این است که رویکرد نظام مند ،کدگذاری با جزییات بیشتر و با فنون دقیقتری بیان شده است ،اما در رویکرد
ظاهرشونده (گلیزری) جزییات و قواعد کمتری در کد گذاری وجود دارد (جونز و آلونی .)2111 ،جدول  2-9خالصه
مراحل کد گذاری در هردو ررویکرد ظاهرشونده و نظام مند را نشان میدهد.
جدول  .2-3مقایسه مراحل کدگذاری در دو رویکرد ظاهرشونده و نظاممند
مراحل کد گذاری در رویکرد ظاهر شونده
)1کدگذاری واقعی
 )2کد گذاری نظری

مراحل کد گذاری در رویکرد نظام مند

کد گذاری باز

 )1کد گذاری باز

کد گذاری انتخابی

 )2کد گذاری محوری
 )3کد گذاری انتخابی

در مقایسه فرآیند کدگذاری دو رویکرد ،میتوان مرحله کدگذاری واقعی در رو یکرد ظاهر شونده را با مرحله
کدگذاری باز در رهیافت نظاممند و همچنین مرحله کدگذاری نظری در رهیافت ظاهرشونده را با مراحل کد گذاری
محوری و کد گذاری انتخابی در رویکرد نظاممند مورد مقایسه قرار داد.
در رویکرد ظاهر شونده ،چند مصاحبه اول به صورت باز کدگذاری میشوند ،سپس با شناسایی مقوله محوری
مصاحبههای بعدی در قالب کدگذاری انتخابی ادامه مییابند .درصورتیکه در رهیافت نظاممند ،کلیه مصاحبهها به
صورت باز کدگذاری میشوند .گلیزر در رویکرد ظاهر شونده ،برای کدگذاری باز دادهها ،مجموعهای از سؤالهای
خنثی را پیشنهاد میکند که فرایند تفسیر دادهها را تسهیل میکند ،اما استراوس و کوربین در رویکرد نظام مند با قرار
دادن دادهها در تحلیل بسیار ریز مخالف هستند .در مرحله کدگذاری انتخابی رویکرد ظاهر شونده به تلفیق میان مقولهها
از طریق یک الگوی ارتباطی تأکید میشود و تلفیق مقولهها از طریق خانوادههای کد گذاری ،صورت میگیرد ،اما در
رویکرد نظاممند ،تلفیق مقولهها از طریق پارادایم کدگذاری انجام میشود (الك .)2111 ،در پاردایم کدگذاری توصیف
دقیقی از خانوادههای کد گذاری وجود دارد و استراوس وکوربین پارادایم کدگذاری را حاصل کد گذاری محوری می-
دانند ،در حالی که گلیزر خانوادهای کد گذاری را حاصل کد گذاری نظری میداند.
 .2-2-3مقایسه دو رو یکرد ظاهر شونده و نظام مند در خصوص مرور ادبیات پژوهش :هر دو رویکرد ،نقش مرور
ادبیات را در ایجاد یک نظریه جدید تصدیق میکنند؛ اما اختالف نظر آنها در خصوص نحوه استفاده از ادبیات است.
گلیزر با استفاده از ادبیات در شروع پژوهش به شدت مخالف است تا بدین ترتیب از فشار آوردن به دادهها از ناحیه
تفسیرهای از پیش تعیین شده محقق جلوگیری شود .وی تاکید می کند که نیازی نیست که تمام ادبیات مربوط حوزه
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مورد نظر مرور شود؛ بلکه باید مقایسه و مقابله نظر در حال ظهور با ادبیات موجود در شرایط ظهور نظریه حقیقی
صورت گیرد .بر اساس رویکرد ظاهرشونده اگر ادبیات پیشینه قبل از ظهور یک مقوله محوری بهطور گسترده مطالعه
شود؛ فرضیه اساسی گراندد تئوری نقض خواهد شد .در واقع زمانی از ادبیات استفاده میشود که مقوله محوری حضور
یافته است و توسعه مفهومی پایهای محوری به خوبی در جریان است .بدین ترتیب ،مرور ادبیات و مطالعه آن از قبل
نوعی هدر دادن زمان است .این در حالی است که در رویکرد نظام مند ،استفاده از ادبیات پژوهش وجود دارد (دوداس،
سیلینگو و اسمیل.)2111،
 .9-2-3مقایسه رویههای اعتبار بخشی به نظریه در دو رویکرد ظاهر شونده و نظام مند :رویکرد ظاهرشونده برای
اعتبار بخشی به نظریه ،چهار معیار «تناسب ،مرتبط بودن ،عملی بودن و قابلیت اصالح» دارد اما رویکرد نظام مند ،از
فنون متعددی مانند اعتبار ،پایایی ،روایی ،کفایت فرایند پژوهش ،معقول بودن بهره میگیرد (دوداس ،سیلینگو و
اسمیل .)2111،در مجموع ،در رویکرد نظاممند اعتبار نظریه از دقت روش حاصل میشود اما در رویکرد ظاهر شونده،
اعتبار نظریه از مبنایی بودن دادهها و داشتن مبنایی در دادهها حاصل میشود (جونز وآلونی.)2111 ،
 .4-2-3مقایسه نمونهگیری نظری در دو رویکرد ظاهر شونده و نظاممند :مفهوم نمونهگیری نظری متضمن مالحظاتی
مانند هدف پژوهشگر و جمع آوری دادهها از افراد خاص است .رویکرد ظاهر شونده تاکید دارد در هنگام شروع
پژوهش باید افراد ،گروهها و مجموعهها طوری انتخاب شوند که اطالعات مفیدی را در حوزه موضوع منتخب فراهم
کنند .پژوهشگر بر اساس این انتخابهای آگاهانه یا با روش نمونهگیری هدفمند ،فرایند جمعآوری دادهها ،نامگذاری و
مقایسه مقولهها را آغاز میکند .هر دو رویکرد با این روش نمونه گیری موافق هستند و رویههای نمونه گیری در آنها
تفاوت زیادی ندارد (دوداس ،سیلینگو و اسمیل.)2111،
 .9-3رویکرد استراوس و کوربین (نظاممند)
مدل ارائه شده توسط استراوس و کوربین با عنوان «طرح پژوهش نظاممند» به استفاده از مراحل تحلیل دادهها از طریق
کدگذاریهای «باز ،محوری و انتخابی» 1تاکید دارد (بازرگان .)1389 ،محبوبیت این روش بیشتر به دلیل
دستورالعملهای روشن آن است .کدگذاری باز فرآیندی تحلیلی است که بهوسیله آن مفهومها شناسایی و ویژگیها و
ابعاد آنها در دادهها کشف میشوند .کدگذاری محوری فرآیند مرتبط کردن مقولههای فرعی است .در کدگذاری انتخابی
نیز یکپارچه کردن و پاالیش نظریه صورت میگیرد .هدف از جمع آوری دادههای کیفی در این مطالعه کشف سازهها و
مقولهها در مورد موضوع مورد بررسی در قالب مدل پارادایمی به شرح شکل  1-9است.
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1

شرایط زمینهای

شرایط علی

پدیده محوری

پیامدها

راهبردها

شرایط میانجی
شکل  .7-3مدل پارادایمی استراوس و کوربین

هر یک از مقولههای موجود در مدل پارادایمی استراوس و کوربین در جدول  3-9معرفی شده است.
جدول .9-3انواع مفاهیم موجود در مدل پارادایمی استراوس و کوربین
ردیف

انواع

1

پدیده محوری

2

شرایط علّی

3

شرایط زمینهای

4

شرایط میانجی

5

راهبردها

6

پیامدها

توضیح
ایده ،حادثه یا رخدادی که مفاهیم و مقولهها بر محور آن ایجاد میشوند .همان حادثه یا اتّفاق اصلی که
یک سلسله کنشها برای کنترل یا اداره آن وجود دارد و به آن مربوط میشود.
مجموعه شرایط عامل پیدایش پدیده مورد مطالعه
نشان دهنده شرایط ویژهای که پدیده در آن قرار دارد .همان محل حواد

یا وقایع مرتبط با پدیده که در

آن کنش متقابل برای کنترل ،اداره و پاسخ به پدیده صورت میگیرد.
زمینه ساختاری گستردهای که پدیده (مقوله) در آن رخ میدهد و بر چگونگی واکنش نشان دادن به آن ،یا
پیامدهای آن مؤثر است.
مبتنی بر کنشها و واکنشهایی برای کنترل ،اداره و برخورد با پدیده مورد نظر که با هدف و دلیلی
مشخص هستند.
نتایج حاصل از اتخاذ راهبردها

این رویکرد از الگوی «اگر ،پس ،آنگاه» استفاده میکند .بدین معنا که اگر کنشهای مناسبی متناسب با شرایط و
زمینهها وجود داشته باشد پس موجبات علی شرایطی فراهم میشود و آنگاه شاهد پیامدها و نتایجی خواهیم بود
(اسدی ،رضوی و فراستخواه .)1391 ،در این روش ،تمامی محتوا یا دادههایی که به نحوی با موضوع مورد مطالعه در
ارتباط میباشند منبعی برای کسب اطالعات محسوب میشوند (عرب نرمی و همکاران .)1395 ،معموال پژوهشگران
هنگامی به این روش پژوهش روی میآورند که موضوع تحت مطالعه آنها در مطالعات قبلی مورد غفلت قرار گرفته یا به
صورت سطحی به آن توجه شده باشد .یعنی این روش در شرایطی استفاده میشود که هدف مطالعه تدوین ،تعدیل یا
اصالح یک نظریه باشد (بازرگان.)1387 ،
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 .4-3رویکرد گلیزری ( ظاهر شونده)
رویکرد ظاهرشونده (گلیزری) در تالش است تا اهداف خود را دنبال نماید ،چرا که این رویکرد اگرچه چالشی است،
امّا مدل سازیهای حاصل از آن ،در فضایی بسیار گسترده صورت میگیرد و این مسئله افق دید پژوهشگر را به منظور
تحلیل دادهها ،بسط میدهد .در این رویکرد ،مفروضات از پیش تعریف شدهای وجود ندارد ،بلکه دغدغه اصلی
مشارکت کنندگان و چگونگی حل این دغدغه را در میدان مطالعه کشف میکند .به همین دلیل گلیزر به «دغدغه
اصلی» 1مشارکت کنندگان تأکید دارد .گراندد تئوری یا این رویکرد توضیح میدهد که چگونه مشارکت کنندگان ،دغدغه
عمدۀ خود را حل میکنند ،در حالی که ممکن است از نظر موضوعی از این قضیه آگاه نباشند .بنابراین دعوت از
مصاحبه شوندگان و مرور نظریه توسط آنها ،با این هدف که اعتبار تئوری ،آزمون شده و یا کنترل شود ،کار غلطی است.
در رویکرد ظاهر شونده دو گام اصلی در کدگذاری وجود دارد که پژوهشگر ابتدا با شکستن دادهها ،از سطح تجربی
به سمت گروه بندی کدها و رسیدن به نظریه میرود .گام نخست این رویکرد به نام «کدگذاری حقیقی »2خود به دو
مرحله کدگذاری «باز و انتخابی» تقسیم میشود .گام دوم «کدگذاری نظریه» 3است .این گامها در جدول  4-9تشریح
شده است.
جدول .4-3انواع کدگذاری در روش ظاهر شونده (گلیزری)
توضیح

ردیف

انواع

1

باز

2

انتخابی

پس از ظهور مقوله محوری ،مصاحبهها ،در جهت آن کدگذاری میشوند (کدگذاری برای متغیر محوری)

3

نظری

تلفیق میان مفاهیم ،توسط یک الگوی ارتباطی

کدگذاری آزاد دادهها تا زمان ظهور مقوله محوری

در کدگذاری باز ،دادهها آزادانه کدگذاری میشوند تا مقوله محوری مشخص شده و در مرحله کدگذاری انتخابی،
کدگذاری بر اساس مقوله محوری ،هدایت میشود .مقوله محوری ،موضوعی است که توضیح میدهد چگونه مشارکت
کنندگان ،دغدغه اصلی خود را در رابطه با مسائل مطرح شده از سوی پژوهشگر حل می کنند .از ابتدای اقدام به
کدگذاری باز ،باید به صورت آگاهانه در جستجوی متغیر محوری بود.
کدهای نظری مدلهای انتزاعی هستند که مقولهها و ویژگیهای آنها را در جهت یک نظریه تلفیق شده است.
کدهای نظری ،چگونگی ارتباط ممکن میان کدهای حقیقی را برای تلفیق به صورت یک نظریه مفروض ،مفهومسازی
میکنند .آنها مانند کدهای حقیقی (که از فرآیند کدگذاری باز و انتخابی حاصل شده اند) ،ظهور یابنده و خودجوش
هستند و داستانهای تکه تکه شده را مجدداً به هم بافته و متصل میکنند .بنابراین کدهای حقیقی بدون کدهای نظری،
انتزاعاتی تهی خواهند بود .کدهای نظری ،قلمرو جامع ،تصاویر وسیع و یک دیدگاه جدید را ارایه میدهند .این کدها به
محققان اجازه میدهند تا هنگام مکتوب کردن مفاهیم و ارتباط میان آنها ،سطح مفهومی را حفظ کنند.

1

Main concern
Substantive coding
3
Theoretical coding
2
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در رویکرد استرواسی ،این کدگذاری در مرحله کدگذاری محوری ،صورت میگیرد .نکته قابل توجّه آن است که
استراواس ،تلفیق مقوالت را تنها با استفاده از یک (پارادایم کدگذاری) ،صورت می دهد؛ در حالی که گلیزر جهت تلفیق
مقولهها ،اشاره به «خانوادههای کدگذاری» دارد و امکان پذیریهای بیشتری را در جهت تلفیق مقولهها و مدلسازی،
ارائه میدهد.
گلیزر برای تلفیق کدهای حقیقی ،در ایتدا  18خانواده از کدهای نظری را به عنوان الگوهایی برای تلفیق کدهای
حقیقی ،معرفی کرد .این  18خانواده ،نسبت به یکدیگر منحصر به فرد نیستند ،بلکه به صورت قابل توجهی با یکدیگر
همپوشانی دارند .یک خانواده میتواند خانواده دیگر را تقویت کند و خانواده دیگری ایجاد نماید .گلیزر در اشاره به
هریک از خانوادههای کد گذاری ،بدون معین کردن نحوه پیوند میان واژه ها ،محقق را آزاد میگذارد تا خود اقدام به
تلفیق کدها و مدل سازی کند .در جدول  5-9چهار نمونه از خانوادههای کدگذاری معرفی شده است.
جدول  .5-3برخی خانواده های کدگذاری از دیدگاه گلیزر
ردیف
1

خانواده
6سیها

1

3

2

نوع

3

فرایند

4

فرهنگی

تأکید بر واژههایی در متن با پوشش
برگرفته از حروف  Cدر ابتدای  6کلمه «علل ،نتایج ،اقتضائات ،متن ،شرایط و تغییرات همگام»
مربوط نوع خانواده مانند «شکلها ،سبکها و طبقات»

5

4

مربوط به فرایندها مانند «مراحل ،فازها ،زنجیرهها ،توالیها»
7

2

6

مربوط به پدیدههای فرهنگی مانند « هنجارهای اجتماعی ،ارزشهای اجتماعی و اعتقادات اجتماعی»

8

البته گلیزر در مطالعات بعدی خود ،به این  18خانواده کدگذاری نظری بسنده نمیکند و به نمونههای دیگری هم
اشاره دارد که هر یک دریچه جدیدی در ذهن پژوهشگر ایجاد و به او امکان میدهد با دیدگاه رشدیافتهتری مقوالت
خود را در جهت ایجاد یک نظریه مبتنی بر داده ها تلفیق کند.
 2-3روش جمعآوری دادهها
جمعآوری دادهها در گراندد تئوری میتواند به صورتهای مختلفی باشد .دادههای گردآوریشده شامل انواع مختلفی از
دادههای کیفی نظیر «مشاهده ،مصاحبه ،بررسی اسناد و مدارك ،خاطرات پاسخدهندگان ،مشارکت و تأمالت شخصی
خود پژوهشگر» است (کرسول.)2112 ،

1

The 6C's family
Causes, Consequences, Contingencies, Context, Conditions and Covarinces
3
Type family
4
Forms, Styles and Classes
5
Process family
6
Stages, Phases, Chains and Progressions
7
Cultural family
8
Social norms, Social values and Social belief
2

143

مصاحبه بهعنوان یکی از ابزارهای جمعآوری داده ،امکان برقراری تماس مستقیم با مصاحبهشونده را فراهم میکند و
با کمک آن میتوان به ارزیابی عمیقتر ادراكها ،نگرشها ،عالیق و آرزوهای پاسخدهندگان پرداخت .همچنین مصاحبه
ابزاری است که شرایط بررسی موضوعهای پیچیده ،پیگیری پاسخها یا پیدا کردن علل آن و اطمینان یافتن از درك سؤال
از سوی پاسخدهنده را فراهم میکند .مصاحبهها در گراندد تئوری بیشتر بهصورت باز یا نیمه ساختاریافته انجام میشود.
در مصاحبه باز یا بدون ساختار ،مصاحبهگر درباره تعدادی از موضوعات از پیش تعیینشده ،ذهن پاسخدهنده را بهطور
عمیق کاوش میکند .در این مصاحبه ،سؤاالت استانداردشده و پاسخ از قبل تعیینشدهای وجود ندارد .در عوض،
مصاحبهگر جنبههای متعددی از نظرات مصاحبهشوندگان را آنگونه که در گفتوگو پیش میآید ،بررسی میکند.
مصاحبه نیمه ساختاریافته مصاحبهای است که در آن ،سؤاالت مصاحبه از قبل طراحیشدهاند و هدف کسب اطالعات
عمیق از مصاحبهشوندگان است .این روش با انعطافپذیری به تنظیم سؤالها بر اساس پاسخهای آزمودنی میپردازد.
(سرمد و همکاران .)1391 ،مصاحبه اغلب طی شش مرحله (تعیین هدف ،طراحی ،انجام مصاحبه ،نگارش،
تجزیهوتحلیل و تهیه گزارش) انجام میشود.
 .9-3مالحظات نمونهگیری در گراندد تئوری
گراندد تئوری به دلیل ماهیت مقایسهای و تطبیقی بودن تحلیل خود ،همیشه ملزم به نمونهبرداری نظری 1است.
نمونهبرداری نظری ،فرایند جمعآوری داده برای تولید نظریه است که بدان وسیله تحلیلگر بهطور همزمان دادههایش را
جمعآوری ،کدگذاری و تحلیل کرده و تصمیم میگیرد بهمنظور بهبود نظریه خود تا هنگام ظهور آن ،در آینده چه داده-
هایی را جمعآوری و در کجا آنها را پیدا کند (داناییفرد و امامی  .)1386البته در گراندد تئوری ابتدا از روش نمونه-
گیری هدفمند 2استفاده میشود چراکه نمونهگیری نظری نمیتواند قبل از شروع مطالعه برنامهریزی شود ،تصمیمهای
خاص نمونهبرداری در خالل فرایند پژوهش شکل میگیرند (استراس و کوربین .)1391 ،ازآنجاکه پروراندن نظریه متکی
به انجام مقایسههایی است ،مواردی افزوده میشوند تا این کار تسهیل گردد .در این فرایند یکی از مفاهیم مهم اشباع
نظری 3است .موارد تا جایی افزوده میشوند که دیگر بینش و بصیرتی افزوده نشود یا پژوهشگر متوجه شود که دیگر
چیز تازهای کشف نمیشود (فلیک .)1387 ،در اغلب موارد کفایت نمونه با جمعآوری و تحلیل دادهها به روش
زیگزاگی به شرح شکل  1-9انجام میشود.

1

Theoretical sampling
Purposive sampling
3
Theoretical saturation
2
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تحلیل دادهها

جمعآوری داده-
ها
نزدیک به اشباع

مقولههای بهبودیافتهتر
به

مصاحبه سوم

سمت
کفایت

نظری

مقولههای بهبودیافته
مصاحبه دوم
مقولههای ابتدایی
مصاحبه اول

شکل  . 7 - 3حرکت ز ی گزاگ گردآور ی و تحل ی ل داده ها برا ی دست ی اب ی به کفا ی ت مقوله ها

 4-3روش تجزیهوتحلیل یافتهها
برای تجزیهوتحلیل دادهها اغلب از روش کدگذاری سه مرحلهای «باز ،محوری و انتخابی» استراس و کوربین استفاده
میشود .از نرمافزارهای کامپیوتری برای تجزیهوتحلیل یافتههای کیفی مانند گراندد تئوری میتوان به نرمافزار مکس
کیودا ( )MAXQDAاشاره کرد.
 .7-4-3کدگذاری باز :کدگذاری باز بخشی از فرایند تحلیل دادههاست که به خرد کردن ،مقایسه ،نامگذاری،
مفهومپردازی و مقولهبندی دادهها میپردازد .در این مرحله ،دادههای مربوط به پدیده موردمطالعه با بررسی دقیق
نامگذاری و مقولهبندی میشود .دادهها به بخشهای مجزا خردشده ،برای به دست آوردن مشابهتها و تفاوتها با دقت
بررسیشده و سؤاالتی درباره پدیدهها که دادهها حاکی از آناند ،مطرح میگردد .نامگذاری و مفهومپردازی دادهها اولین
قدم در کدگذاری باز است (استراس و کوربین .)1391 ،محصول اقدام نامگذاری «مفاهیم» بهعنوان عناصر سازنده نظریه
زمینهای هستند .بهطورکلی هدف کدگذاری باز در آوردن دادهها و پدیدهها در قالب مفاهیم است .یعنی ابتدا دادهها از
هم مجزا شده ،عبارات بر اساس واحدهای معنایی دستهبندیشده تا مفاهیم به آنها اضافه شود (فلیک.)1387 ،
بنابراین در مرحله اول (کدگذاری باز) کلیه نظرات مصاحبهشوندگان با استفاده از تحلیل خط به خط کدگذاری خواهند
شد ،بر اساس این کدها مفاهیم شکل خواهد گرفت .در گام بعدی مفاهیم در قالب طبقههای مشابه قرار خواهند گرفت
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که به آن مقوله میگویند .مفهومپردازی از دادهها اولین قدم در تجزیهوتحلیل به شمار میرود .منظور از خرد کردن و
مفهومپردازی این است که به هر کدام از حواد  ،رخدادها و ایدههایی که در دادهها موجود است نامی داده میشود .این
نام ،برچسب یا نشانهای است که بهجای آن حادثه ،رخداد یا ایده مینشیند .مفاهیم ،برچسبهای ذهنی جداگانه به
وقایع ،حواد

و دیگر موارد پدیدهها هستند .این کار بدینصورت انجام میشود که محقق درباره هر کدام از وقایع و

رخدادها سؤاالتی را مطرح میسازد .بهعنوانمثال ،این چیست؟ نمایانگر چه چیزی است؟ (استراس و کوربین.)1391 ،
در شکل  2-9نحوه تشکیل مفاهیم نمایش دادهشده است.

شکل  . 2 - 3نحوه شکل گیری مفاهیم (فرناندز 2004 ،؛ دانا یی فرد و امامی) 7986 ،

در جریان کدگذاری برای اینکه از نوشتهها و تحلیلهای حواشی برای تولید تئوری اجتناب کنیم از دو استراتژی
«پرسش» و «مقایسه» استفاده میشود و پژوهشگر بهطور منظم سؤالهایی به شرح جدول  2-9را در مقابل متن قرار می-
دهد (فلیک.)1387 ،
جدول  .2-3سؤاالتی در مواجهه با متن برای مقایسه و پاالیش
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سؤال

ردیف

محور

1

چه چیزی

در اینجا ،مسئله چیست؟ چه پدیدهای قابلبررسی است؟

2

چه کسی

چه افراد یا کنشگرانی درگیرند؟ چه نقشهایی بازی میکنند؟ چه ارتباطی با هم دارند؟

3

چگونه

4

چه وقت

5

چقدر

جنبههای مختلف شدت؟

6

چرا

چه دالیلی مفروض هستند و یا ممکن است برداشت شوند؟

7

با چه وسیلهای

چه جنبههایی از پدیده بررسیشدهاند(و یا نشدهاند)؟
چه مدت؟ کجا؟ چه مقدار؟ به چه شدت؟

چه وسایل ،روشها ،تاکتیک و استراتژیهایی برای دستیابی به این هدف استفادهشدهاند؟

پس از عنوان گذاری مفاهیم حاصله ،گروهبندی مفاهیم در سطح انتزاعیتر برای دستیابی به مقوالت آغاز میشود.
فرایندی که «مقولهبندی »1نام دارد .در فرایند تحقیق ممکن است محقق به دهها و حتی صدها برچسب مفهومی دست
یابد .این مفاهیم باید گروهبندی شوند .زیرا در غیر این صورت موجب سردرگمیخواهند شد .مقولهبندی هم بر اساس
دو رویه تحلیل «پرسش» و «مقایسه» انجام میشود .در جریان این کار میتوان هر مفهوم را با مفاهیم قبل و بعد خود یا
با کل مشاهده ،مقایسه کرد .مقولهها بهطور منظم با یکدیگر مقایسه شده تا پژوهشگر به مقوالت مرکب و جامع دست
یابد (استراس و کوربین1391 ،و ایمانی جاجرمی .)1384 ،مقوله ،مفهومی انتزاعیتر از سایر مفاهیم است؛ یعنی عنوان
اختصاصیافته به مقولهها انتزاعیتر از مفاهیم کلی تشکیلدهنده آن مقوله است .مقوالت دارای قدرت مفهومی باالیی
هستند زیرا میتوانند مفاهیم و خرده مقوالت را بر محور خود جمع کنند .عنوان یا نام منتخب برای مقوالت ،باید
بیشترین ارتباط را با دادههای نمایانگر مقوله داشته باشد .بنابراین میتوان «مفاهیم» را برچسبهای مفهومی قرارگرفته بر
حواد

یا پدیدهها ،و «مقوله» را طبقهای از مفاهیم تعریف کرد (کرسول.)2112 ،

بهطورکلی از سه روش برای انجام کدگذاری باز استفاده میشود :نخست ،مصاحبهها و مشاهدات «خط به خط»
تحلیل میشوند .ایجاد زودهنگام مقولهها از طریق تحلیل خط به خط مهم است زیرا مقولهها پایه نمونهگیری نظری
هستند و در مصاحبههای بعدی یا در مکانهای بعدی پژوهشگر میتواند توجه خود را معطوف به یافتن نمونههای
پدیدهای بکند که مقوله به آن اشاره میکند.
دوم «کدگذاری جمالت و پارگرافها» ،در این نوع کدگذاری باز محقق به دنبال ایده اصلی نهفته در جمله و
پاراگراف است که پس از نامگذاری به تجزیهوتحلیل آن میپردازد .این نوع کدگذاری را هر زمانی میتوان انجام داد.
این کار بهویژه زمانی که چندین مقوله را تعریف و مشخص کردهایم و میخواهیم در طول آن کدگذاری کنیم سودمند
است .این روش میتواند در هنگامیکه اسناد مطالعه میشوند به کار گرفته شود .سوم «تحلیل کل سند ،مشاهده یا
مصاحبه» است .این کدگذاری با هدف آگاهی از معنای سند و مقایسه سند با آنچه قبالً کدگذاری شده انجام میشود.
این روش را میتوان در زمانی که پدیدههای اصل پژوهش شکلگرفتهاند برای تکمیل مدلهای پارادایمی استفاده کرد.
در این مرحله از تحقیق دیگر نیازی به کاربرد تحلیل خط به خط نیست و باید به دنبال یافتن مقوالت فرعی مقولههای
اصلی بود .ازاینرو مصاحبهها یا اسناد جدید را میتوان با نگاهی کلی مورد تحلیل قرار داد(استراس و کوربین1391 ،و
ایمانی جاجرمی.)1384 ،
 .2-4-3کدگذاری محوری :کدگذاری محوری مرحله دوم تجزیهوتحلیل در گراندد تئوری است .هدف این مرحله
برقراری رابطه بین مقولههای تولیدشده در مرحله کدگذاری باز است .این کدگذاری ،به این دلیل محوری نامیده شده که
کدگذاری حول محور یک مقوله تحقق مییابد .کدگذاری محوری بر تمرکز و تعیین یک مقوله بهعنوان مقوله اساسی یا
اصلی قرار داشته و سپس سایر مقوالت بهعنوان مقوالت فرعی به آن ارتباط داده میشوند .کدگذاری محوری فرایند
Categorizing
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1

مرتبط کردن مقوالت فرعی به مقوالت اصلیتر است .این فرایند همانند کدگذاری با «پرسش» و «مقایسه» انجام میشود
(فلیک.)1387 ،
در این مرحله محقق باید مقوالت بهدستآمده از طریق کدگذاری باز را در نظمی منطقی قرار داده و ارتباط آنها را
با هم مشخص کند .به عبارتی دادههای تجزیهشده به مفاهیم و مقولهها در کدگذاری محوری باید به شیوه جدیدی به
یکدیگر مرتبط شوند .این کار با به کاربردن یک مدل پارادایمی شامل شرایط علّی ،پدیده ،زمینه ،شرایط مداخلهگر،
راهبردها و پیامدها انجام میشود (استراس و کوربین .)1391 ،این فرایند در شکل  3-9نمایش دادهشده است .درواقع در
کدگذاری محوری برای تشخیص یک مقوله برحسب شرایطی که موجب ایجاد آن شده است ،زمینهای که پدیده را
احاطه کرده ،راهبردهایی که در برابر این پدیده اتخاذشده است و پیامدهای این استراتژیها تمرکز شده است .هر یک از
این ویژگیها زیر مقوالت نامیده میشوند .ازنظر استراس و کوربین کاربرد این مدل محقق را قادر میسازد تا درباره
دادهها بهطور منظم و سیستماتیک بیاندیشد و آنها را به شیوهای پیچیده به هم مرتبط کند (استراس و کوربین.)1391 ،
در ادامه به توضیح هریک از موارد مدل پارادایمی میپردازیم.
مقوله

شرایط زمینهای

مقوله

مقوله

شرایط

پدیده

علّی

محوری

راهبردها

پیامدها

مقوله

مقوله

شرایط مداخلهگر
شکل  . 9 - 3تبدیل کدگذاری باز به کدگذاری محوری (کرسول) 2072 ،

 .7-2-4-3پدیده محوری :به معنای ایده ،حادثه ،فکر محوری ،رویداد و واقعه اصلی که یک سلسله کنشها/کنشهای
متقابل برای کنترل یا اداره کردن آن وجود دارد و به آن مربوط میشود .پدیده محوری با این سؤال اصلی همراه است که
دادهها به چه چیزی داللت میکنند؟ مقوله محوری ایده یا پدیدهای است که اساس و محور فرایند است .این مقوله همان
عنوانی (نام یا برچسب مفهومی) است که برای چارچوب یا طرح به وجود آمده در نظر گرفته میشود .مقولهای که به-
عنوان مقوله محوری انتخاب میشود باید بهقدر کافی انتزاعی بوده و بتوان سایر مقوالت اصلی را به آن ربط داد
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(استراس و کوربین .)1391 ،استراس ( )1967ویژگیهای انتخاب یک مقوله محوری را به شرح جدول  3-9معرفی می-
کند (داناییفرد و امامی.)1386 ،
جدول  .9-3ویژگیهای انتخاب مقوله محوری
7

ویژگیها

ردیف
2

1

محور بودن یا اینکه همه مقولههای اصلی دیگر را بتوان به آن ربط داد.

3

2

ظهور بهدفعات در دادهها یا وجود نشانههای اشارهکننده به آن در همه یا اغلب موارد

4

3

رشد توضیح تدریجی منطقی و محکم برای ربط دهی مقولهها

5

4

نام یا اصطالح مورد استفاده برای تبیین مقوله محوری ،باید بهقدر کافی انتزاعی باشد تا بتواند در انجام تحقیق در دیگر

6

5

با بهبود مفهوم به شیوه تحلیلی از طریق تلفیق با مفاهیم دیگر ،نظریه ازلحاظ عمق و قوت اکتشافی ،رشد یابد.

7

6

مفهوم عالوه بر تشریح مضمون اصلی برآمده از دادهها به توضیح دگرگونی نیز بپردازد .یعنی اگر شرایط تغییر یابد ،تبیین به

عرصههای خرد و واقعی مورد استفاده قرار بگیرد و پژوهشگر را به سمت ایجاد یک نظریه عمومیتر هدایت کند.

قوت خود باقی باشد .این مفهوم همچنین باید قادر به تبیین موارد متناقض یا جایگزین در چارچوب آن ایده محوری باشد.

 2-2-4-3شرایط علّی :به حواد  ،رویدادها و اتفاقاتی اشاره دارد که منجر به وقوع یا توسعه پدیده موردنظر میشود.
شرایط علّی عامل اصلی به وجود آورنده پدیده موردمطالعه است که میتواند هر واقعه (مانند رفتاری خاص ،چیزی که
گفتهشده یا چیزی که کسی انجام داده یا رویداد احتمالی) باشد .شرایط ع ّلی در دادهها اغلب با واژگانی نظیر وقتی،
درحالیکه ازآنجاکه ،چون ،به سبب و به علت بیان میشود .حتی زمانی که چنین نشانههایی وجود ندارد محقق میتواند
با توجه به خود پدیده و با نگاه منظم به دادهها و بازبینی رویدادها و وقایعی که ازنظر زمانی مقدم بر پدیده موردنظرند،
شرایط علّی را بیابد.
 9-2-4-3شرایط زمینهای :بیانگر مجموعه خاص شرایطی است که درون آن راهبردهای کنش/واکنش صورت می-
پذیرد .نشاندهنده یکسری خصوصیات ویژه است که به پدیدهای داللت میکند؛ به عبارتی ،محل حواد

یا وقایع

مرتبط با پدیدهای در طول یک بعد است که در آن کنش متقابل برای کنترل ،اداره و پاسخ به پدیده صورت میگیرد-3.
 4-2-4شرایط مداخلهگر :به شرایط ساختاری مربوط به راهبردهای کنش/کنش متقابل که مربوط به یک پدیده است،
اشاره دارد .آنها تسهیل گر یا محدود کننده راهبردهایی هستند که درون یک زمینه خاص قرار دارند .این شرایط شامل
فضا ،زمان ،فرهنگ ،وضعیت اقتصادی ،وضعیت فن شناختی ،حرفه ،تاریخ و بیوگرافی فردی هستند .همه شرایط الزاماً
درباره همه موارد صدق نمیکند و این به خود محقق بستگی دارد که تشخیص دهد از کدامیک در تحلیلهای خود باید
استفاده کند .این کار با نشان دادن اینکه چگونه آنها کنش و واکنش را آسان یا مشکل میسازند صورت میپذیرد.
 5-2-4-3راهبردها :راهبردها به مدیریت ،اداره کردن ،انتقال دادن یا پاسخ دادن به پدیده تحت مجموعه خاصی از
شرایط مشاهدهشده ،از سوی کنشگران تعبیر میشود .راهبردهای موردنظر در نظریه زمینهای به ارائه راهحلهایی برای
مواجهه با پدیده موردمطالعه اشاره دارد که هدف آن اداره کردن پدیده موردمطالعه ،برخورد با آن و حساسیت نشان دادن
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در برابر آن است .راهبردها مقصود داشته ،هدفمند است و به دلیلی صورت میگیرد .درعینحال ممکن است برای
اهدافی صورت پذیرد که مربوط به پدیده نیست اما بههرحال پیامدهایی را برای پدیده در بر خواهد داشت.
 6-2-4-3پیامدها :پیامدها نتایج و حاصل کنشها و واکنشها هستند کنش/کنش متقابل که در پاسخ به ،یا در اداره یک
پدیده انجام میشوند ،پیامدها و نتایجی دارند ،اینها همیشه قابل پیشبینی نیستند ،یا بهمنظور انجامنشدهاند .آنها ممکن
است بالقوه یا بالفعل باشند .در زمان حاضر یا در آینده اتفاق بیفتند .ازاینرو آنچه پیامدهای کنش/کنش متقابل در یک
برهه زمانی است ممکن است بخشی از شرایط درزمانی دیگر باشد (استراس و کوربین.)1391 ،
 9-4-3کدگذاری انتخابی :این مرحله پس از انجام کدگذاری باز و محوری و مشخص شدن مدلهای پارادایمی آغاز
میشود .کدگذاری انتخابی ،کدگذاری محوری را در سطحی باالتر و انتزاعیتر ادامه میدهد .در این مرحله شکلگیری و
پیوند هر دستهبندی با سایر گروهها تشریح میشود (فلیک .)1387 ،در کدگذاری باز ،تحلیلگر به پدیدآوردن مقولهها و
ویژگیهای آنها میپردازد و سپس میکوشد تا مشخص کند که چگونه مقولهها در طول ابعاد تعیینشده تغییر میکنند.
در کدگذاری محوری ،مقولهها بهطور نظاممند بهبودیافته و با زیر مقولهها پیوند داده میشوند .بااینحال ،اینها هنوز
مقولههای اصلی نیستند که درنهایت برای تشکیل یک آرایش نظری بزرگتر یکپارچه شوند ،بهطوریکه نتایج تحقیق،
شکل نظریه پیدا کنند .کدگذاری انتخابی ،فرآیند یکپارچهسازی و بهبود مقولههاست (داناییفرد و امامی.)1386 ،
در این مرحله محقق بیشتر در نقش نویسنده ظاهر میشود که بر اساس مقوالت ،نوشتههای کدگذاری ،یادداشتهای
نظری ،شبکهها و دیاگرامها عمل میکند .کدگذاری انتخابی ،یافتههای مراحل کدگذاری قبلی را گرفته ،مقوله محوری را
انتخاب و سایر مقوالت را بهصورت نظاممند با آن ارتباط میدهد .آن روابط را اثبات ،و مقولههایی را که به بهبود و
توسعه بیشتری نیاز دارند تکمیل میکند .در این حالت توجه به روابط میان مقولهها بر مبنای مشخصهها و ابعادشان
است (استراس و کوربین.)1391 ،
 5-3اعتباربخشی
همانند پژوهشهای کمّی ،در پژوهشهای کیفی هم کیفیت و اعتباربخشی به نتایج تحقیق از اهمیت باالیی برخوردار
بوده و پژوهشگران معیارهایی برای ارزشیابی یافتههای خوددارند .برای نمونه بهمنظور اعتباربخشی به نتایج پژوهش
میتوان معیارهای ارزشیابی لینکلن و گابا )1985( 1را در نظر قرار گرفت که شامل معیارهای اعتبار ،2انتقال ،3قابلیت
اعتماد 4و تأیید پذیری 5هستند (لیتز و زایاس.)2111 ،

1

Guba & lincoln
Credibility
3
Transferability
4
Dependability
5
Confirmability
2
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 .7-5-3اعتبار :اعتبار یا باورپذیری به واقعی بودن توصیفها و یافتههای پژوهش اشاره دارد و عبارت است از درجهی
اعتماد به واقعی بودن یافتهها برای شرکتکنندگان پژوهش و برای زمینهای که پژوهش در آن انجامشده است .به این
معنا که آنچه در یافتهها و نتایج تحقیق از سوی پژوهشگر ذکر میشود ،همانی باشد که در نظر و ذهن پاسخگو بوده
است .برای دستیابی به این معیار میتوان از روشهایی به شرح جدول  4-9استفاده کرد.
جدول  .4-3روشهای برای تعیین اعتبار نتایج پژوهش گراندد تئوری
توضیح

ردیف

روش

1

ارزیابی چندجانبه یا
تری انگولیشن

2

1

ارزیابی توسط
شرکتکنندگان در

در فرآیند جمعآوری دادهها و اطالعات و انتخاب نمونه تحقیق جهت مصاحبه و طراحی سؤاالت
مصاحبه از منابع و جنبههای گوناگونی اقدام میشود.
متن مصاحبه و کدهای استخراجشده برای مشارکتکنندگان در مصاحبه ارائه و نقطه نظرات آنها
اعمال میشود.

پژوهش

 .2-5-3انتقالپذیری :انتقالپذیری اشاره به این دارد که یافتههای مطالعه تا چه حدی در دیگر گروهها یا جاها
قابلانتقال یا استفاده است .دیدگاهها و تجارب گوناگون مشارکتکنندگان مختلف در مورد یک پدیده یا همان اصل
حداکثری تنوع باعث افزایش قابلیت انتقالیافتهها میگردد .بهمنظور تسهیل انتقالپذیری ،محقق باید توصیف روشنی از
بستر ،نحوه انتخاب و ویژگیهای مشارکتکنندگان ،جمعآوری داده و فرایند تحلیل ارائه نماید تا خواننده بتواند در
مورد قابلیت کاربرد یافتهها در موقعیتهای دیگر قضاوت نماید .برای این منظور میتوان از روشهایی به شرح جدول
 5-9استفاده کرد.
جدول  .5-3روشهای برای تعیین قابلیت انتقالپذیری نتایج پژوهش گراندد تئوری
ردیف

روش

1

مستندسازی

2

گزارش شرایط زمینهای

توضیح
مستندسازی مکتوب کلیه مراحل تحقیق جهت استفاده احتمالی توسط محققین دیگر
ارائه تفصیلی شرایط دموگرافیکی مصاحبهشوندگان و محیط تحقیق در گزارش نهایی تحقیق

 .9-5-3قابلیت اعتماد :معیار قابلیت اعتماد یا ثبات به پایداری دادهها در طول زمان و شرایط متفاوت گفته میشود.
بهعبارتدیگر ،خواننده پژوهش باید قادر به ارزیابی کفایت تحلیل انجامشده از طریق پیگیری فرایندهای تصمیمگیری
محقق باشد .برای این منظور میتوان از درصد توافق دو کدگذار استفاده کرد که طی آن با انتخاب تصادفی یک یا چند
مصاحبه و پس از ارائه آموزشهای الزم کدگذاری از او خواسته میشود تا کدگذاری کند .در هریک از مصاحبهها
کدهایی که ازنظر پژوهشگر و کدگذار منتخب مشابه بودند با عنوان توافق و کدهای غیرمشابه با عنوان عدم توافق
مشخص میشوند .درصد توافق بین دو کدگذار با استفاده از فرمول زیر محاسبه خواهد شد (خواستار.)1388 ،
∗ 100

تعداد توافقات ∗ 2
تعداد کل کدها

= درصد پایایی

Triangulation
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1

نتایج حاصل از این بررسی را میتوان در جدولی به شکل جدول  6-9سازمان داد
جدول  .6-3جدول نمونه برای نمایش قابلیت اعتماد یا پایایی نتایج پژوهش گراندد تئوری
عنوان مصاحبه

تعداد کل کدها

تعداد توافقات

تعداد عدم توافقات

درصد پایایی

شماره 3

35

13

9

%74

...

...

...

...

...

کل

118

44

21

%81

پایایی کل بین دو کدگذار که باالتر از  61درصد باشد ،قابلیت اعتماد کدگذاریها را تائید میکند.
 .4-5-3تأیید پذیری :تائید پذیری نشاندهنده ارتباط دادهها با منابع و ظهور نتایج و تفاسیر از این منابع است .قابلیت
تائید را میتوان از طریق ارائه روند پژوهش به طریقی که قابلپیگیری باشد تضمین نمود .درواقع این معیار نشان میدهد
که نتایج پژوهش ،حاصل فرضیهها و پیش دانستههای محقق نیست .برای بررسی تأیید پذیری نتایج حاصل از پژوهش
گراندد تئوری میتوان از روشهایی به شرح جدول  7-9استفاده کرد.
جدول  .1-3روشهایی برای تعیین تأیید پذیری نتایج پژوهش گراندد تئوری
ردیف

روش

1

ارزیابی توسط متخصصین

2

توضیح
نتایج این تحقیق در اختیار چند تن از اساتید دانشگاهی خارج از فرایند پژوهش قرارگرفته تا

خارج از فرآیند تحقیق

مطالعه و بازبینی شود.

تشریح فرایند تحقیق

مراحل تحقیق اعم از جمعآوری دادهها ،تحلیل و شکلگیری درونمایهها بهمنظور فراهم نمودن
امکان ممیزی پژوهش توسط مخاطبین و خوانندگان بهصورت کامل تشریح میشود.

 .5-3روش گراندد تئوری ساختگرا
تفاوت در این روش با مراحل پیشگفته در آن است که پژوهشگر باید اجازه دهد تا مسئله پژوهش ،روش موردنظرش
را شکل دهد .برای اطمینان از «غنی و کافی» 1بودن دادهها باید سؤاالتی به شرح جدول  8-9از خود پرسید.

1. Rich and sufficient
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جدول  .8-3سؤاالتی برای اطمینان از غتی و کافی بودن نتایج پژوهش گراندد تئوری در روش سازندهگرا
ردیف
1

سؤاالت
آیا دادهها درباره زمینههای افراد ،فرایندها و محیط بهاندازه کافی برای یادآوری فوری ،درك و به تصویر آوری کامل بافت
موردمطالعه جمعآوریشده است؟

2

آیا دادههای کافی درباره توصیف دقیق مجموعهای از دیدگاهها و عملکردهای شرکتکنندگان در پژوهش جمعآوریشده است؟

3

آیا دادهها آنچه را که در الیههای زیرین سطح بافت موردپژوهش قرار دارد آشکار میسازد؟

4

آیا مقدار دادههای گردآوریشده آنقدر هست که تغییرات را در گذر زمان آشکار سازد؟

5

آیا دیدگاههای متفاوت درباره عملکردهای گوناگون شرکتکنندگان در پژوهش گردآوریشده است؟

6

آیا دادهها امکان ایجاد دستههای تحلیلی 1دارد؟

7

چه نوع مقایسههایی را میتوان بین دادههای گردآوریشده انجام داد؟ چگونه این مقایسهها میتوانند ایده تولید و ارائه کنند؟

یکی از مسائل مهم در گردآوری داده احترام به نظرات شرکتکنندگان و درك دیدگاههای آنان است .البته این به این
مفهوم نیست که پژوهشگر دیدگاههای همه شرکتکنندگان را میپذیرد؛ بلکه او دیدگاهها را ثبت و ضبط میکند ،با آنان
با احترام رفتار میکند و در طی گردآوری و تحلیل دادهها دیدگاههای خود را تحمیل نمیکند اما تفسیر خود را سرانجام
بر دادهها اعمال میکند.

1. Analytic categories
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فصل دهم
روش پژوهش تحلیل محتوا
هدف کلی :آشنایی با فرایند اجرای پژوهش تحلیل محتوا
اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم تحلیل محتوا و انواع آن


آشنایی با مالحظات جمعآوری داده در روش تحلیل محتوا

 آشنایی با مالحظات نمونهگیری در تحلیل محتوا
 آشنایی با مالحظات تجزیهوتحلیل یافتهها در تحلیل محتوا
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مقدمه
تحلیل محتوا به مطالعه انواع پیامها میپردازد .تحلیل محتوا روش پژوهشی است که امروزه در اغلب زمینههای علوم
انسانی و بهویژه روانشناسی ،جامعهشناسی ،سیاست ،تبلیغات ،ارتباطات و مدیریت کاربرد دارد .در این فصل به معرفی
کلی و مبانی اجرایی روش تحلیل محتوا پرداخته میشود.
 .1-11مفهوم تحلیل محتوا
کریپندروف ( )2112تحلیل محتوا را «بررسی نظاممند ،دقیق ،مشروح و تفسیر ساختار مواد جهت شناخت الگوها،
گرایشها ،معانی و موضوعات» تعریف میکند .تحلیل محتوا روشی پژوهشی و شامل شیوههای تخصصی در پردازش
دادههای پژوهشی است .این روش در جستوجوی دریافت جنبههای ادراکی و احساسی پیامها و یا درك موارد پنهانی و
قابلاستخراج از بیانات و محتواهاست (آذر .)5 :1381 ،اهداف استفاده از تحلیل محتوا را میتوان به شرح جدول 1-11
مرور کرد.
جدول  .7-70اهداف استفاده از تحلیل محتوا
اهداف

ردیف

توضیح

1

شرح کیفی محتوای پیام

شرح مفهومی از محتوا مانند مطالعه قهرمانان داستان و بررسی تغییرات رفتار آنها

2

توصیف کمّی محتوای پیام

توصیف ویژگیهای ساختاری محتوای پیام بهصورت مقطعی یا طولی

3

توصیف الگوها یا روندها در رسانه طبقهبندی محتوای رسانه مانند خشونت و چگونگی نمایش آن
بررسی سیاستهای رسانه ،دستهبندی و کمّی کردن جنبههای غالب تولید محتوا بر اساس

4

استنباط از سازنده محتوا

5

استنباط از مخاطب محتوا

6

پیشبینی اثرات محتوا در مخاطبان

7

استنتاج از سوابق ارتباطات

بررسی روند تغییرات محتوای یک رسانه در طول زمان

8

استنتاج ویژگیهای ارتباطات

میزان همخوانی محتوا با ماهیت رسانه مانند رعایت هویت محلی بودن رسانه در محتوا

9

روانسنجی

تفسیر و ترجمه متون مصاحبه با بیماران و یا اظهارات آنان

دستور کار رسانه ،شناسایی اهداف پنهان تولیدکنندگان محتوا
ارزشیابی میزان پوشش گروههای خاص از جامعه یا تأکید برشمارش میزان پوشش آنها مانند
بررسی فراوانی پوشش رسانه از مرد و زن ،گروه سنی ،گروه اقلیت و...
پیشبینی واکنش گیرنده پیام و آثار رسانهها با تأکید بر نظریه کاشت ،مانند آثار تبلیغات و
همبستگی بین نتایج تحلیل محتوا و رفتار مخاطبین مانند رأیدهی و پرخاشگری

برای درك تحلیل محتوا باید مفاهیم پایه و کلیدی آن را به شرح جدول  2-11شناخت.
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جدول  .2-70مفاهیم پایه در تحلیل محتوا
توضیح

ردیف

مفهوم

1

محتوا

2

واحد محتوا

3

واحد تحقیق

4

مقوله

هر نوع پیام دارای ارزش تحلیل مانند محتوای یک نشریه ،کتاب یا فیلم
همان مقوله یا متغیر و با دو نوع:
الف) فیزیکی :نظیر فضا و زمان اختصاص دادهشده به محتوا
ب) نمادین :شامل واحد مبتنی بر دستور زبان (یک جمله یا عبارت) ،واحد ارجاعی ( اشاره به مورد
خاص) ،واحد مضمونی (مطرحشدن یک مضمون خاص در پیام)
بسته به موضوع و سؤال تحقیق و از میان انواع واحدهای محتوایی و شامل
الف) واحد ثبت یا واحد تحلیل :برای شمارش و طبقهبندی با کدگذاری و سنجش واحد محتوا مانند
جنسیت مرد با کد 1و زن با کد2
ب) واحد متن یا زمینه :واحدهای متن بزرگتر از واحدهای ثبت
ج) واحد نمونهگیری :واحد انتخاب از میان کل نمونه
همان متغیرهای اصلی تحلیل محتوا که گاهی با اسامی مقوله «اصلی ،میانی و جزئی» یا «مقوله و زیر مقوله»
یا «موضوع و طبقه» با هدف عملیاتی کردن مفاهیم برای اجرای تحلیل محتوا

اختالف بر سرکمّی یا کیفی بودن ،یکی از مهمترین بحثها در تحلیل محتواست و اکثریت باکسانی است که برکمّی
بودن تحلیل محتوا تأکید میکنند .منابع متعددی به نوع کیفی آنهم اشاره دارند .بر اساس قابلیت استفاده از هر سه رویکرد
کمّی ،کیفی و ترکیبی ،تحلیل محتوا به سه دسته به شرح جدول  3-11تقسیمبندی میشود.
جدول  .9-70انواع روش تحلیل محتوا بر اساس شیوه جمعآوری دادهها
توضیح

ردیف

انواع

1

کیفی

جمعآوری کالمی دادهها همراه با کشف معانی بنیادی و پنهان در پیام است.

2

کمّی

جمعآوری کمّی دادهها همراه با تحلیل آماری است .منظور از کمّی شکل عددی با مفهوم ریاضی است.

3

ترکیبی

دادهها هم بهصورت کالمی(معنایی) و هم بهصورت عددی جمعآوری و آماده تحلیل میشوند.

 .7-7-70تحلیل محتوای کمّی :روش تحقیقی نظاممند و تکرارپذیر برای نمادهای ارتباطی که باارزشهای عددی مبتنی
بر قوانین معتبر اندازهگیری و درنهایت توصیف و استنتاج میشود .محورهای تعریف در جدول  4-11ارائهشده است.
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جدول  .4-70محورهای مهم تعریف تحلیل محتوای کمّی
ردیف

توضیح

محورها

1

نظاممندی

دارای گامهای نظاممندی چون طرح مسئله ،بیان و آزمون فرضیه یا سؤال

2

تکرارپذیری

تأکید بر موضوعات «قابلیت اعتماد ،عینیت ،عملیاتی کردن متغیرها 1و مشخص بودن رویههای پژوهش»

3

نمادهای ارتباطی

معنی یک نماد میتواند از شخصی به شخص دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر تغییر کند .نمادهای ارتباط

4

اندازهگیری با عدد تخصیص یک عدد با مفاهیم اسمی ،رتبهای یا فاصلهای به یک ویژگی یا رفتار ،بهطوریکه محتوا به واحدهای

را میتوان در محتوای مصاحبه ،نامه ،نشریه ،کتاب ،فیلم ،پوستر ،نقاشی و امثال آن بررسی کرد.
و قوانین معتبر

قابلشمارش تبدیل شود .هدف آن تقلیل مجموعه بزرگی از دادهها به شکلی قابلکنترل برای پردازش آماری
است.

5

توصیف و استنتاج

توصیف ارتباطات و گرفتن نتیجه درباره معنی آن یا همان استنتاج است.

تحلیل محتوای کمّی با تأکید برشمارش واحدهای تحلیل به دنبال توصیف و انعکاس فراوانی مؤلفههای مربوط به تحقیق
است .استفاده از روش های آماری نشان از کمّی بودن روش تحلیل محتواست که در آن از دو نوع آمار «پارامتری و
ناپارامتری» میتوان استفاده کرد.
 .2-7-70تحلیل محتوای کیفی :تحلیل محتوای کیفی به دنبال شناخت پیامهای پنهان و آشکار بر اساس تفسیر ذهنی
است .روش استقرایی(از جزء بهکل) با رویکرد مشاهده و روش قیاسی(از کل به جزء) با رویکرد نظری در آن استفاده
میشود .در روش کیفی این کار اغلب با فرایندهای طبقهبندی نظاممند ،کدبندی و تمسازی یا طراحی الگوهای شناختهشده
صورت میگیرد .یکی از ویژگیهای بارز در تحقیقات کیفی نظریهپردازی و مدلسازی است (ایمان و نوشادی.)1391 ،
در تحلیل محتوای کیفی از دو رویکرد کلی «قیاسی و استقرایی» استفاده میشود .برای فهم عمق موضوع یا ابعاد درونی
آن و کاهش آثار پیشداوری از رویکرد «استقرایی یا از جزء بهکل رسیدن» استفاده میشود .برخی روش کیفی تحلیل محتوا
را صرفاً استقرایی میدانند .رویکرد «قیاسی یا از کل به جزء رسیدن» زمانی استفاده میشود که تحلیل بر اساس دانش قبلی
و با هدف مقایسه یا آزمایش یک نظریه باشد .بهعبارتدیگر بر اساس یک نظریه و یا مدل وضعیتهای مختلف در
دورههای زمانی متفاوت مورد بررسی قرار میگیرند (قاسمی ،کشکر ،راسخ و کرمی.)1396 ،
مهمترین وجه تمایز روش تحقیق کیفی با کمّی در این است که اعداد در تحقیق کیفی ،مفهومی اسمی و طبقهای دارند.
بنابراین شما نمیتوانید این اعداد را وارد فعالیتهای آماری کنید .شما تنها میتوانید روی هر یک از این طبقات تفسیر
داشته باشید یا اینکه در سطح ساده ،فراوانی این طبقات را بشمارید و براساس آن تفسیر خود را ارائه دهید .اگر نمونه
موردمطالعه به حدی باشد که بتوان با شمارش طبقات و محاسبه عدد با مفهوم ریاضی وارد کار آماری شد؛ شما از مرز
تحقیق کیفی عبور و وارد تحقیق کمّی میشوید .این همان مرز مورداشاره در روش تحلیل محتواست و شما با نوع اقدام
خود و شناخت این مرز نوع تحقیق کمّی یا کیفی خود را مشخص میکنید .بدیهی است که منطق تحقیق به شما میگوید
 .1عملیاتی کردن متغیرها :فرایندی که در آن مفاهیم متغیرها بهشکل قابلاندازهگیری تعریف میشوند .برای نمونه انضباط شاگرد مفهوم انتزاعی است 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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با توجه به هدف تحقیق و نمونههایی محدود و رویکرد عمیق مطالعاتی بهتر است که از روش کیفی استفاده کنید .در این
مرحله شما برخالف روش کمّی ،جمعآوری و تحلیل دادهها را با هم انجام میدهید .در روش کمّی شما در ابتدا دادهها را
جمعآوری میکنید و سپس برای مرحله تحلیل دادهها وارد فعالیتهای آماری شده و با استفاده از انواع روشهای آماری،
دادههای خود را تحلیل میکنید و سپس براساس یافتههای حاصل از تحلیل دادهها ،اقدام به تفسیر نتایج خواهید کرد .اما
در روش تحقیق کیفی شما همراه با جمعآوری دادهها از روشهای تحلیل داده با استداللهای قیاسی و استقرایی استفاده
میکنید .برای نمونه شما در یک متن براساس مقوله «الگوهای یادگیری» و زیر مقولههایی مانند «یادگیری شرطی»« ،یادگیری
کنشگر» و« یادگیری اجتماعی» و امثال آن به مطالعه میپردازید .حال بر اساس واحد تحلیل جمله به مطالبی برخورد
میکنید که مؤید مفهوم «یادگیری اجتماعی» است .شما همراه با شناسایی این جمله در متن و محل آن و میزان تأکید مؤلف
بر آن به تحلیل میپردازید که با توجه به «نظری یادگیری اجتماعی» این تأکید و این نوع پیامرسانی چه نتایج احتمالی را
میتواند در پی داشته باشد و چه آثاری را میتوان از آن در ذهن خواننده انتظار داشت .وقتی شما این مسیر استدالل را
دنبال میکنید درواقع از روش قیاسی یا مقایسه با یک نظریه و تحلیل براساس آن اقدام کردهاید .در مواردی شما ممکن
است با جستجوی متن و میزان جمالت تأکید کننده بر «نظریه یادگیری» اجتماعی اینطور تحلیل کنید که از تأکید بیشتر
جمالت بر «نظریه یادگیری اجتماعی» نسبت به سایر نظریهها ،مؤلف به «نظریه یادگیری اجتماعی» گرایش دارد و از این
جزئیات شما به مفهوم کلی «نظریه غالب» در متن پی خواهید برد.
تحلیل محتوای کیفی سه رویکرد بهشرح جدول  5-11دارد .هر سه این رویکردها برای تشریح و تفسیر محتوای متن
به کار میرود و تفاوت عمده آنها در «نحوه کدگذاری ،مبانی کدها و اعتبار دادهها» است.
جدول  .5-70انواع رویکردهای تحلیل محتوای کیفی
ردیف

انواع

1

استقرایی

2

قیاسی

3

ترکیبی

توضیح
کدها یا طبقات از دادههای متن با روش استقرایی یا از جزء بهکل استخراج میشوند .مناسب زمانی است که
درباره یک پدیده اطالعات کافی نباشد و محقق بهدنبال ایجاد دانش زمینهای آن باشد .محقق با خالصه کردن
دادهها ،به مفاهیم و مضامین اصلی مرتبط با موضوع دست مییابد.
مبتنی بر قیاس و تحلیل با نظریههای موجود یا نتایج پژوهشهای قبلی بهعنوان راهنماست .مناسب زمانی است
که درباره موضوع مبانی نظری باشد و هدف محقق آزمون این نظریهها یا بسط آنها باشد.
تحقیق با شمارش و فراوانی متوقف نمیشود و محقق اقدام به مقایسه کلیه واژهها یا محتوا و تفسیر مفاهیم نهفته
در متن و محتوای پنهان میکند .این رویکرد تلفیقی از استقرا و قیاس در دو روش قبلی است.

 .9-7-70تحلیل محتوای ترکیبی :در آنهم دادههای کمّی و هم دادههای کیفی جمعآوری میشود .این نوع جمعآوری
دادههای کمّی و کیفی در تحلیل محتوا میتواند به انواعی به شرح جدول  6-11باشد.
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جدول  .6-70انواع روشهای تحلیل محتوای ترکیبی
ردیف

انواع

1

هم طول

2

همعرض

3

پازلی

توضیح
روشهای کیفی و کمّی در طول یکدیگر قرار میگیرند و ابتدا یکی انجام و با دادههای آن دیگری اجرا میشود.
برای نمونه با کمک روش کیفی مقولهها و واحدهای تحلیل شناسایی و بر اساس آن برگه کدگذاری تنظیم و
دادهها کمی جمعآوری میشود.
روش کمّی و کیفی بهصورت مستقل انجامشده و از تحلیل یافتههای دو بخش ،تحلیل کلی صورت میگیرد.
درواقع یک تحلیل محتوای کمّی بزرگ وجود دارد که بخشی از دادهها در اجرای آن از روش کیفی جمعآوری
میشود و یا برعکس آن صورت میگیرد و دادههای کمّی بخشی از تحلیل محتوای کیفی را شکل میدهد.

 .2-70فرایند اجرای تحلیل محتوا
در تحلیل محتوا باید شش پرسش را مدنظر داشت« .اول :چه دادههایی تحلیل شود؟»؛ «دوم :تعریف دادهها؟»؛ »سوم:
جمعیت دادهها؟»؛ «چهارم :ارتباط بین متن و دادههای تحلیل؟»؛ «پنجم :محدودیتهای تحلیل؟»؛ «ششم :نتایج تحلیل؟».
برای پاسخگویی به این پرسشها گامهایی به شرح جدول  7-11در دو روش کمی و کیفی از تحلیل محتوا وجود دارد.
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جدول  .1-70مراحل تحلیل محتوای کمی و کیفی
مراحل تحلیل محتوای کیفی

مراحل تحلیل محتوای کمی

تعریف موضوع

مسئله تحقیق

تعریف شرایط
مفهومسازی و ارائه
فرضیه

نظریه موجود
تعیین ویژگیهای
موضوع

نمونهگیری و
یکسانسازی

جهتگیری تحلیل

طراحی و تعریف کدها
تفاوتهای نظری
اجزای مسئله

جمعآوری دادهها

تعیین فن تحلیل

کدگذاری

تعیین واحدهای تحلیل

تعیین سیستم
طبقهبندی

بررسی پایایی و تحلیل

تعیین سیستم طبقه
بندی
بررسی مجدد سیستم طبقهبندی
برحسب نظریه و موضوع

یافتهها و نتیجهگیری
تفسیر نتایج با توجه به مسئله

کاربرد معیارهای کیفی در
تحلیل محتوا

هرچند مراحل تحلیل محتوای کمّی و کیفی با یکدیگر متفاوتاند اما مراحل اجرای تحلیل محتوا بهعنوان یک روش
تحقیق را میتوان در سهگام اساسی به شرح جدول  8-11مرور کرد.
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جدول  .8-70مراحل اجرای تحلیل محتوا
ردیف
1

توضیح

مراحل

تعریف مسئله و  )1تعریف مشکل یا مسئله :کدام پدیده یا رویداد یا رسانه باید مطالعه شود؟
هدف مطالعه

 )2مرور نظریات و ادبیات پیشینه :چه اطالعاتی درباره پدیده موردمطالعه از تحقیقات گذشته وجود دارد؟
)3

2

روششناسی

3

اجرا و تحلیل

بیان هدف کلی و اهداف اختصاصی تحقیق :باید بهدنبال چه بود؟

 )1تعیین سؤاالت یا فرضیات تحقیق :در راستای اهداف تحقیق چه سؤاالت یا فرضیات مناسبی وجود دارد؟
)2

تعیین جمعیت آماری و نحوه نمونهگیری :نمونهگیری و روش مناسب نمونهگیری کدام است؟

 )3مشخص کردن طرح تحقیق :چه طرحی برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤال مناسب است؟
 )4تعیین ابزار اندازهگیری :برگه کدگذاری و دستورالعمل مناسب آن برای جمعآوری دادهها کدام است؟
 )1عملیاتی کردن تعریف متغیرها :آیا برگه کدگذاری و دستورالعمل آن نیاز به بازنگری دارد؟
 )2بررسی روایی و پایایی و عینت ابزار اندازهگیری :چگونه کیفیت دادهها را به حداکثر برسانیم؟
 )3جمعآوری دادهها با برگههای کدگذاری و بر اساس دستورالعمل کدگذاری
 )4تجزیهوتحلیل دادهها :روش تحلیل مناسب برای آزمون فرضیهها یا پاسخ به سؤاالت کدام است؟
 )5بحث و نتیجهگیری :نتایج و یافتهها چه اهمیتی دارند؟ چه پیشنهادهایی را میتوان عرضه داشت؟

 .9-70مراحل جمعآوری دادهها در تحلیل محتوای کمّی
در تحلیل محتوا نخستین گام برای جمعآوری دادهها ،ابتدا ساخت مقولهها ،انتخاب واحد محتوا و شمارش واحد
محتواست .مراحل گردآوری اطالعات در جدول  9-11معرفیشده است.
 .3-70مراحل گردآوری اطالعات در تحلیل محتوا
ردیف

مراحل

1

انتخاب مقولهها

2

انتخاب واحد محتوا (تحلیل)

3

انتخاب روش شمارش

شامل
بر اساس اهداف ،سؤاالت یا فرضیههای تحقیق
زیر مقوله یا واحد ثبت با تأکید بر واحد زمینه ،کدگذاری و آموزش کدگذارها
فراوانی ،وجود یا عدم وجود ،ضریب دهی و تعیین شدت

 .7-9-70مقولهها :مهمترین بخش در تحلیل محتوا ،گزینش و تعریف مقولهها یا فضایی است که واحدهای محتوا باید
در آن طبقهبندی شوند .مقولهبندی نوعی تقسیمبندی و تفکیک متن به قطعات و بخشهای مجزاست .در ساخت مقوله
باید به ویژگیهایی به شرح جدول  11-11توجه داشت.

161

جدول  .70-70مبانی مهم در ساخت مقولهها
توضیح

ردیف

اصول

1

جامعیت

بتواند همه محتواهای مورد بررسی را پوشش دهد.

2

انحصاری شدن

عنصری از متن نتواند در دو یا چند مقوله قرار گیرد.

3

برداشت یکسان

نباید در آغاز متن به صورتی و در پایان بهصورت دیگری تعبیر شود.

4

پایایی

5

منظم بودن

6

پشتوانه نظری

مقولهها دارای پایایی یا عینیت باشد (امکان اتفاقنظر کدگذاران گوناگون درباره هر واحد تحلیل).
با قوانین عمومی و معین ساخت مقوله مطابقت داشته و از معیارهای انتخاب پایداری برخوردار باشد.
بهتر است برگرفته از مبانی نظری (ترجیحاً نظریهها) و مبتنی بر اهداف تحقیق باشند.

هرچند پژوهشگران درصدد ساختن مقولههای استاندارد هستند اما به دالیلی نظیر «احتمال جدید بودن موضوع ،اکراه
تحلیلگران در پذیرش مقولههای قبلی ،فقدان توافق کافی بین داوران در مقولههای اجتماعی» ،ساخت مقولههای استاندارد
موفقیتآمیز نبوده است.
 .2-9-70واحد محتوا :پسازآنکه مقوله ها انتخاب شد ،باید واحدها مشخص شوند .واحد محتوا به بخشها و اجزاء
محتوا گفته میشود که در تحلیل محتوا موردتوجه محقق هستند .محتوا به دو نوع واحد ثبت و واحد زمینه به شرح جدول
 11-11تقسیم میشود .با توجه به انتخاب نوع واحد ثبت ،واحد زمینه آن بخشی خواهد بود که واحد ثبت درون آن قرار
دارد .در مواردی از چندین واحد ثبت استفاده میشود.
 .77-70انواع واحدهای محتوا
ردیف

انواع

1

واحد ثبت

2

واحد زمینه

توضیح
این واحد میتواند از جزئی کوچک مثل یک کلمه یا عکس تا واحدی بزرگ مثل کتاب یا فیلم باشد .برای
نمونه.1 :کلمه .2نماد .3 ،مضمون یا تم .4 ،شخصیت .5 ،پاراگراف .6 ،سکانس .7 ،مورد یا آیتم یا عنوان.8 ،
زمان .9 ،فضا
زمینهای که واحد ثبت در آن ظاهر میشود ،درواقع تعریف واحد زمینه بر اساس واحد ثبت صورت میگیرد.
برای نمونه اگر واحد ثبت کلمه باشد ،واحد زمینه جمله خواهد بود.

الف) کلمه :کوچکترین واحد ثبت که میتوان با فراوانی تکرار یا معنا و مفهوم آن را تحلیل کرد .از ویژگیهای آن
منفصل و مشخص بودن مرزها و سهولت نسبی شناخت کلمات در متن است .واحد ثبت کلمه هم شکل نوشتاری و هم
شکل صوتی در واحد زمینهای مانند جمله دارد .برای نمونه در مطبوعات از شکل نوشتاری و در رادیو از شکل صوتی آن
استفاده میشود.
ب) نماد :مواردی مثل یک عکس ،یک واحد موسیقیایی ،یک رنگ یا یک لوگو که بهعنوان یک واحد ثبت در نظر گرفته
میشوند.
ج) مضمون :مضمون یا تم دو شکل نوشتاری یا تصویری در قالب جمله یا سکانس دارد .در این راستا میتوان معانی
نزدیک به جمله موردنظر را از میان متون شناسایی و اندازهگیری کرد .برخالف کلمه یا عکس ،مضمون دارای مرز روشن
نیست و دشواریهایی در کاربرد و رعایت پایایی دارد.
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ج) شخص :تأکید بر اشخاص یا افراد محوری در محتوا دارد و آنها را از ابعاد ویژگیهای شخصیتی ،پایگاه طبقاتی و
امثال آن بررسی میکند .این شخص میتواند شخصیت شاخصی در متن یا تصویر باشد.
د) پاراگراف (بند) :واحدی مربوط به متن که نسبت به کلمه و جمله کمتر استفاده میشود زیرا حاوی موضوعات و
مضامین متعدد است .در مواردی ممکن است چندین مقوله در یک پاراگراف جای بگیرد.
ه) مورد یا آیتم :شامل کل یک مجموعه پیام مانند یک مقاله ،کتاب ،سخنرانی یا فیلم است .برای زمانی مناسب است که
میزان تغییرات داخل متن کم و ناچیز باشد .برای مثال میتوان مقوله کتابها را بر اساس ژانر دستهبندی کرد.
و) زمان :واحدهای ثانیه ،دقیقه و ساعت که اغلب در برنامههای رادیویی و تلویزیونی مورد استفاده قرار میگیرند.
ز) فضا :واحدهای طول مانند میلیمتر ،سانتیمتر و متر و واحدهای میلیمتر مربع ،سانتیمتر مربع و مترمربع که برای
رسانههای نوشتاری ،پوسترها و بیلیوردهای تبلیغاتی و امثال آن استفاده میشوند.
 .9-9-70کدگذاری :پس از انتخاب مقولههای اصلی و فرعی بهمنظور شمارش و ثبت مقولهها ،کدگذاری در برگه
کدگذاری انجام میشود .برای نمونه در مقوله جنسیت میتوان به زیر مقوله مرد «کد  »1و به زیر مقوله زن «کد  »2داد و
در برگه کدگذاری وارد کرد .در صورت وجود مقولههای فرعی باید کدها به نحوی باشد که رابطه مقوله فرعی با اصلی
را نشان دهد .برای نمونه در مقوله مهارتهای شناختی ،یکی از مقولههای فرعی حل مسئله است .در این حالت میتوان
یک حرف را به نمایندگی از مقوله اصلی به کد اضافه کرد .برای نمونه به حل مسئله «کد ب »2-داد که در آن «ب» نماینده
مقوله اصلی مهارت شناختی و «کد  »2معرف زیر مقوله حل مسئله است .همه این اقدامات برای سادگی کار و جلوگیری
از اشتباه در کدگذاری است ،بنابراین این امر تا حد زیادی به نظر محقق بستگی دارد .اگر محقق کدگذاری را به دیگران
واگذار میکند ،باید آن ها را آموزش دهد .وجود یک دستورالعمل روشن کدگذاری به این مسئله کمک میکند .برای
کدگذاری باید از قواعد شمارشی به شرح جدول  12-11استفاده کرد.
جدول .72-70قواعد شمارش برای کدگذاری
ردیف

انواع

1

بر اساس فراوانی

2

حضور یا عدم حضور

3

وزن دهی

4

تعیین شدت

توضیح
شمارش بر اساس فراوانی تکرار یک مورد درجاهای مختلف نمونه
نماد موردنظر هرچند بار هم تکرار شده باشد ،فقط بابت بودن و حضورش یک کد میگیرد.
وزن یا ضریب دادن به هر مورد؛ مثالً وجود تیتر در صفحه اول ضریب باالتری از صفحه داخلی می-
گیرد.
توجه به بار ارزشی در جهت مثبت یا منفی با طیفهای اسمی مانند «کامالً ،تا حدودی و اصالً» .شامل:
.1رویکرد ذرهای :جهت بار ارزشی را با عالمات مثبت ( )+و منفی (–) مشخص کردن
.2درجهبندی کیو :درجهبندی واحدهای محتوا برای تمایز دقیق مثل درجهبندی شدت بین  1تا 9
.3مقایسه زوجی :تعیین شدت اثرگذاری هر مقوله نسبت به مقوله دیگر
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 .4-70مالحظات مقولهبندی
بخش مهم تحلیل محتوا توانایی در مقولهبندی است .در این اقدام متغیرهای تحقیق در جهت موضوع تحقیق مشخص
میشود .واحدهای تحلیل باید مقولههای تحلیل یا همان متغیرهای تحقیق باشند .در ساخت مقوله گاهی مقوله به دو یا
چند قسمت مانند جنسیت (زن و مرد) ،نوع اخبار (سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی) و امثال آن قابلتقسیم است.
گاهی مقوله بهصورت ردهبندی (ترتیبی) مانند تحصیل (بیسواد ،ابتدایی ،متوسطه و )...دستهبندی میشود .درمجموع
مقولهها عناوین یا سرفصلهایی هستند که اساس کار تحلیل محتوا هستند .برای هریک از زیر مقوله یا واحدهای تحلیل
باید یک کد اختصاص یابد .گاهی مقوله جنسیت مانند کدهای مورداشاره و در مواردی برای فهرستهای چندگانه
کدگذاری میشود .برای نمونه در شدت رابطه ،میتوان مقوله رابطه ضعیف را شامل موارد «احتمال آن ضعیف است»،
«ممکن است این باشد» و ...با «کد »1دانست و رابطه قوی را شامل «رابطه زیادی وجود دارد»« ،باهم دیده میشوند» و ..با
«کد  »2در نظر گرفت.
طبقهبندی در مقولهبندی به این نحو است که بر اساس تفاوتها یا معیار مشخصی باید هر متغیر را در یک طبقه جای
داد .هر طبقه معرف یک متغیر است که این متغیر یا مقوله میتواند دارای زیر مقولهها یا واحدهای تحلیل باشد .برای نمونه
در طبقه یا متغیر مؤلفههای اصلی ورزشی که بر اساس مبانی نظری مدیریت ورزشی شناساییشده است ،میتوان واحدهای
تحلیل یا زیر مقولههای «تربیتی ،همگانی-تفریحی ،قهرمانی و حرفهای» را در نظر گرفت .هدف از طبقهبندی ،اختصاص
یک ارزش به طبقه اصلی است و باید تمام زیرمقولههای آن بهوضوح تعریف شوند .محقق باید با توجه به پژوهش خود،
نظامی را برای طبقهبندی محتوا انتخاب کند .نظامهای طبقهبندی در تعیین اعتبار سیستم

اندازهگیری بسیار مهماند.

انتخاب نظام طبقهبندی باید برخوردار از مبنای نظری یا توجیه منطقی باشد .دستورالعمل کدگذاری ،شامل تعاریف عملی
متغیرهاست و باید تعاریف نظری مورداشاره همخوان باشد.
درمجموع با تهیه یک برگه کدگذاری و دستورالعمل مناسب آن محقق یا کدگذار میتواند کدهای مناسب را ثبت کند.
این هدف با تعریف عملی مقولهها ،پیشآزمون آنها و آموزش کدگذاران بهتر محقق خواهد شد .تعریف دقیق منجر به
پایایی یا عینیت بیشتر است اما تعریف با جزئیات بیشازحد کار کدگذاری را مشکل میکند.
گاهی در مقولهبندیها و تعیین واحدهای تحلیل شرایطی به وجود میآید که برای کدگذار قابلتشخیص نیست و لذا
باید از مقوله یا واحدی مشابه موارد «سایر ،نمیدانم ،اظهارنشده یا نامشخص» استفاده کرد.
 .5-70مقولهبندی در تحلیل محتوای کیفی
در تحلیل محتوای کیفی پژوهشگر باید با استفاده از دو روش استقرایی و قیاسی به مقولهبندی بپردازد .هسته اصلی
در تحلیل محتوای کیفی ،ایجاد مقوالت و طبقات است .مقوالت یا طبقات باید جامع و فراگیر باشند و هیچ دادهای نباید
به دلیل قرار نگرفتن در یک طبقه حذف شود .همچنین دادهای نباید بین دوطبقه یا در بیش از یک طبقه قرار گیرد .مقولهها
میتوانند شامل زیرمقولههایی باشند .در رویکرد استقرایی مقولهها از متن حاصل میشوند .در انتخاب مقولهها ،محقق باید
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به دو بعد همگرایی یا «شباهت معنادار عناصر داخلی هر مقوله» و واگرایی یا «تفاوت آشکار میان دو مقوله» توجه داشته
باشد .درمجموع جدول  13-11چگونگی مقولهبندی در تحلیل محتوای کیفی را نشان میدهد.
جدول  .79-70چگونگی مقولهبندی در تحلیل محتوای کیفی
ردیف تحلیل محتوای کیفی

تعریف کدها و مقولهها

منبع کدها و یا مقولهها

1

استقرایی

در فرایند تحلیل دادهها

استخراج کدها از دادهها

2

قیاسی

پیش از تحلیل و در خالل آن

استخراج کدها از نظریه و یا یافتههای تحقیق

در انتخاب نام مقولههای استقرایی دو شیوه وجود دارد.شیوه اول با استفاده از مفاهیم حساس هر حوزه ،نامی برای
مقولهها انتخاب و با تعریف ساده نسبت به پاالیش دقیق معانی اقدام شود .شیوه دوم استفاده از اصطالحات و عناوین رایج
برای نامگذاری در آن حوزه است.
 .6-70تهیه برگه و دستورالعمل کدگذاری
برای کدگذاری و ضبط دادههای حاصل از انواع محتوای برگرفته از انیمیشن ،کارتون ،یادداشتهای شخصی ،متون ،تئاتر،
نمایش تلویزیون ،آگهیها ،فیلم ،سخنرانیها ،اسناد ،مصاحبه و امثال آن از برگه کدگذاری استفاده میشود.
برگه داده ها یا برگه کدگذاری اغلب یک برگه ساده برای ورود کدها بر اساس واحدهای تحلیل مشخصشده در
ردیف یا ستون آن است .اما چگونگی تعیین یا اختصاص هر کد به یک واحد تحلیل از طریق دستورالعمل یا پروتکل
کدگذاری صورت میگیرد .لذا هر چه قدر دستورالعمل کدگذاری روایی ،پایایی و عینیت بیشتری داشته باشد ،نتایج
معتبرتری را فراهم میکند.
کدها با یکی از مقیاسهای نسبی ،فاصلهای ،رتبهای یا اسمی خواهند بود و اغلب در برگه کدگذاری از همه انواع
مقیاسها وجود دارد .برای تحلیل جداگانه هر یک از واحدهای با «مقیاس یکسان» مشکلی وجود ندارد ،اما اگر قرار است
از کل واحدها به یک برداشت کلی رسید ،باید واحدها را همگون کرد.
برگه دادهها یا برگه کدگذاری بهتر است ساده باشد .هرچند برخی برگههای کدگذاری محبوبیت بیشتری یافتهاند اما
میتوان شکل ابتکاری داشت .بنابراین با توجه به تنوع برگههای کدگذاری در شرایط مختلف ارائه یک الگوی استاندارد
امکانپذیر نیست .البته میتوان توصیه های کلی را مطرح کرد؛ برای نمونه بهتر است که همه واحدهای ضبط با مقیاس
همنوع بر روی برگه دادهها یا کدگذاری یکسان ثبت شوند.
برگههای کدگذاری معموالً تک موردی یا چند موردی هستند .در برگههای کدگذاری تک موردی برای هر مورد یا
هر واحد ثبت یک برگه جداگانه در نظر گرفته میشود .مثالً در تحلیل کتابهای ورزشی برای پی بردن به مضمون آنها
ممکن است ،از یک برگه برای هر یادداشت استفاده شود و همه طبقات محتوا روی همان برگه وارد شود.
در برگه کدگذاری تک موردی هر متغیر با یک حرف و یک عدد نشان داده میشود بهنحویکه با تعاریف موجود در
پروتکل همخوانی داشته باشد .برگههای تک موردی زمان و سردرگمی را کاهش میدهند .جدول  14-11نمونه یک برگه
کدگذاری تک موردی را نشان میدهد.
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جدول .74-70نمونه برگه کدگذاری تک موردی برای تحلیل محتوای کتاب
مقوله اصلی

ردیف
1

حیطه صوری

2

حیطه ساختاری

3

حیطه محتوایی

کد

مقوله فرعی
عطف

دارد=1؛ ندارد=2

عکس

دارد=1؛ ندارد=2

نمودار

دارد1؛ ندارد=2

پیشگفتار

دارد1؛ ندارد=2

اهداف فصل

دارد=1؛ ندارد=2

سؤاالت ارزشیابی

دارد=1؛ ندارد=2

روایی خواندن

دارد=1؛ ندارد=2

مطالب جدید و بهروز

دارد=1؛ ندارد=2

مثالهای مناسب برای یادگیری

دارد=1؛ ندارد=2

برگههای کدگذاری چند موردی به تحلیلگر امکان میدهند که بیش از یک مورد یا نمونه را در یک صفحه وارد کند.
این حالت زمانی مفید است که تعداد واحدهای مورد آزمون زیاد و تعداد متغیرها کم باشد و از طرفی بخواهیم در هزینه
کپی برگههای کدگذاری صرفهجویی کنیم .این نوع برگههای کدگذاری شبیه شبکه شطرنجی است که موارد نمونه مورد
بررسی در سطرهای آن و متغیرها در ستونهای آن قرار داده میشوند .برای مطالعات بررسی ثانیهها در برنامههای رادیو
و تلویزیونی یا مقدار فضای اختصاصیافته در نشریات ،برگههای چند موردی بهترند .در زیر هر ستون میتوان عدد
حاصل از سنجش محتوا را نوشت .هر سطر ،مربوط به یک واحد زمینه است .جدول  15-11یک نمونه برگه کدگذاری
چند موردی است.
جدول .75-70نمونه برگه کدگذاری چند موردی برای تحلیل محتوای کتاب

عطف

عکس

نمودار

پیشگفتار

اهداف فصل

ارزشیابی

روایی خواندن

بهروز بودن

کتابها (نمونهها)

ساختاری

مثال خوب

مقولهها

صوری

محتوایی

کتاب 1
کتاب2
کتاب3
کتاب4
...

برای تهیه پروتکل یا دستورالعمل کدگذاری باید مشخص شود که محقق در یک مفهوم بهدنبال چه چیزی است.
پروتکل باید از سازماندهی و انسجام برخوردار باشد .پروتکل باید چنان روشن و قابلدرك باشد که محققان دیگر بدون
هیچ مشکلی آن را تکرار کنند .برای تهیه یک پروتکل مناسب میتوان اقدامات زیر را انجام داد.
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أ.

شناسایی هدف کدگذاری دادهها

ب .تعریف مقولهها و واحدهای تحلیل برای کدگذاری
ت .برآورد روایی ،پایایی و عینیت دستورالعمل (از طریق پیمایش نظرات کارشناسان و آزمون کدگذاری)
 .معرفی شیوههای مؤثر در کدگذاری
ج .نهایی کردن برگه کدگذاری و دستورالعمل آن
محقق جهت 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 درباره طرح و
تعریف متغیرها و چگونگی انتخاب محتواست .دستورالعمل تحقیق حاوی قوانین کلی حاکم بر تحقیق است که بهطورکلی
قواعد و چهارچوب کدگذاری را تعریف میکند .در جدول  16-11نمونه پروتکل یا دستورالعمل کدگذاری فقط یک
مقوله از مجموعه مقولهها ارائهشده است .هدف این تحقیق ،تحلیل محتوای روزنامههای ورزشی بر اساس پوشش مؤلفه-
های ورزشی و آزمون میزان پوشش خبری از مؤلفههای «تربیتی ،همگانی-تفریحی ،قهرمانی و حرفهای» بود.
جدول .76-70یک نمونه پروتکل یا دستورالعمل کدگذاری از یک مقوله
مقولههای فرعی (واحد تحلیل)

مقوله اصلی

کد

الف) ورزش تربیتی :منظور ورزش مدارس و دانشگاهها

1

ب) ورزش همگانی-تفریحی :ورزش و تفریحات عمومی و همایشهای ورزشی با حضور عموم و

2

باهدف سالمتی یا تفریح
مؤلفههای ورزش

پ) ورزش قهرمانی :منظور ورزش مدالآور و مقامآور که توسط فدراسیونها ،هیئتها یا کمیته ملی

3

المپیک انجام میشود.
ت) ورزش حرفهای :منظور ورزش رونقزا و درآمدزا که توسط باشگاهها انجام میشود.

4

عالوه بر رویکرد فوق که در آن کدگذار مطالب خبری را شناسایی و بر اساس کدهای تعیینشده کدگذاری میکند تا
فراوانی آنها مشخص شود ،میتوان حجم مطالب را نیز بر اساس سانتیمترمربع محاسبه کرد و عدد بهدستآمده (مقیاس
نسبی) را در برگه کدگذاری وارد کرد.
 .1-70روایی ،پایایی و عینیت
پایایی یعنی اینکه اگر کدگذاران مختلف یک دستورالعمل کدگذاری را در مورد یک محتوا بهکارببرند به یک نتیجه برسند
و عینیت هم از رویکردهای پایایی و در اینجا به معنی وجود ضریب توافق بین کدگذاران است .روایی نیز به معنی
اختصاص صحیح اعداد به شکلی است که بهطور دقیق معرف مفاهیم باشد.
 .7-1-70روایی یا اعتبار
روایی یعنی آیا به همان چیزی رسیدهایم که دنبالش بودیم؛ بهعبارتدیگر روایی استنتاج درست بر اساس رویکرد تحلیلی
دادهها از منابع چندگانه اطالعات است .روایی یعنی ابزار موردنظر ،آن چیزی را اندازهگیری کند که قصد اندازهگیریاش
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را داریم .درمجموع انواع موارد مطرحشده در خصوص چگونگی جمعآوری دادههای کمّی و کیفی و ابعاد آشکار و پنهان
پیامها بهنوعی به روایی تحقیق مرتبط است .درمجموع سه روش اصلی روایی را میتوان در جدول  17-11مرور کرد.
جدول  .71-70انواع روشهای تعیین روایی
توضیح

ردیف

انواع روایی

1

محتوا

تعیین متغیرها برای اندازهگیری و تعریف آنها و در ادامه مقولهبندی باقابلیت اندازهگیری متغیر تعریفشده

2

مالك

همبستگی نمرههای آزمون با یک مالك خارجی مرتبط با متغیر موردسنجش

3

سازه

تعیین اینکه آزمون تا چه اندازه سازه نظری یا صفت موردنظر را اندازه میگیرد.

روایی سازه را با سه اقدام میتوان مشخص کرد:
 تحلیل صفت موردنظر توسط پژوهشگر
 توجه به چگونگی ارتباط صفت با متغیرهای دیگر
 برگزاری آزمون برای تعیین روابط فرضی (برای نمونه استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی)
در رویکرد دیگری در تحقیق تحلیل محتوا به اعتبار علمی اشاره میشود .در این رویکرد «بدون وجود اعتبار علمی»،
تعمیم یا تفسیر یافته ها ،مشکل یا غیرممکن خواهد بود .این نوع اعتبار به دو نوع اعتبار درونی و بیرونی اشاره دارد .در
اعتبار درونی به تحقیقات تجربی و روابط علت و معلولی تأکید میکند که تحلیل محتوا بهعنوان یک روش غیرتجربی
میتواند در ترکیب با سایر روشها مثل پیمایشی به آن نزدیک شود .اعتبار بیرونی نیز توان تعمیم نتایج تحقیق است که
تحلیل محتوا ازجمله روشهای مناسب برای آن است .اعتبار درونی را میتوان از طریق «نظم زمانی ،کنترل و همبستگی
در ابزار اندازهگیری » و اعتبار بیرونی را از طریق «ماهیت طبقهبندی ،ماهیت محتوا و اعتبار علمی» تأمین کرد.
در جدول  18-11نکاتی مهم برای باال بردن اعتبار برگه کدگذاری و دستورالعمل آن معرفیشده است.
جدول  .78-70نکاتی مهم برای باال بردن اعتبار برگه کدگذاری و دستورالعمل آن
ردیف

توضیح

مورد

1

تعریف کدگذار

دستورالعمل کدگذاری مناسب کسانی نوشتهشده باشد که قرار است بر اساس آن کدگذاری کنند.

2

آموزش کدگذار

افراد کدگذار باید در مورد جزئیات ثبت دادهها آموزش ببینند.

3

مطالعات آزمایشی

میتوان یک تا چند بار با چند کدگذار ،برگه کدگذاری و دستورالعمل آن را آزمایش و در هر مرحله اصالح

4

زبان داده مناسب

مناسبت دستگاه توصیفی که تحلیلگر دادههای خود را در قالب آن میریزد.

5

نظام استنباط

استفاده از انواع رویکرد استنباطی نظریه سیستمی ،استانداردها ،شاخصها ،نشانهها ،نمودهای زبانی ،ارتباطات

کرد.

و فرایندهای نهادی بهشکل مناسب و مؤثر

 .2-1-70پایایی و عینیت برگه کدگذاری و دستورالعمل آن
پایایی و عینیت بهمعنای نتایج یکسان در بررسی های متعدد است .یعنی اینکه آیا برگه کدگذاری و دستورالعمل آن با
استفاده چندباره بهنتایج یکسانی میرسند .در پایایی یا عینیت بهدنبال شناسایی ثبات دادههای ابزار اندازهگیری با توجه به
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زمان ،مکان و شرایط ثابت هستیم .البته باید به تفاوت بین پایایی و عینیت هم توجه داشت .در بسیاری از منابع صرفاً به
پایایی اشاره میشود اما عینیت معادل یا یکی از روشهای پایایی است که از طریق ضریب توافق چند نفر در ارزیابی یا
کاربرد یک ابزار حاصل میشود .بنابراین اندازهگیری پایایی یا عینیت برگه کدگذاری و دستورالعمل آن در تحقیق ضروری
است.
اگر کدگذار فقط یک نفر است می توان پایایی کدگذار را نسبت به خودش و در دو زمان متفاوت (کدگذاری اول و
دوم) بهدستآمده آورد .یعنی بدانیم که آیا کدگذار در کدگذاری و کاربرد پروتکل آن لغزش و خطایی داشته است یا از
ثبات در کدگذاری برخوردار بوده است .اما بهتر است که این میزان توافق را بین چند کدگذار بررسی کرد .یعنی برای یک
محتوای ثابت از دو یا سه کدگذار بخواهیم که به طور مستقل کدگذاری کنند .بدیهی است که میزان توافق این کدگذاران،
میزان پایایی و عینیت برگه کدگذاری و دستورالعمل آن را مشخص میکند.
وجود توافق در مورد یک متغیر دو ارزشی مانند بودن یا نبودن بیشتر است .چون شانس توافق  51درصد است .توافق
یک مقایسه ساده از میزان توافق بین کدگذاران در نمرات و رتبهبندی است .بهمنظور ارزیابی پایایی کدگذاری حداقل باید
دو محقق مختلف اقدام به کد گذاری همان محتوا کنند .هدف این روش ،غلبه بر سوگیریهای احتمالی ناشی از نظرات
یک نفر است .برخی کارشناسان اعتقاد دارند که ضریب  91درصد و بیشتر موردتوافق است و ضریب  81درصد و بیشتر
هم قابلقبول است و کمتر از آن به بررسی نیاز دارد .محققان آزمونهای «اسکات ،درصد توافق ،ضریب کاپا ،ضریب
همبستگی اسپیرمن و پیرسون ،آلفا کریپندروف و ضریب توافق همبستگی تطابق لین» را جهت ارزیابی پایایی یا عینیت
معرفی میکنند (قاسمی و همکاران.)1396 ،
 .8-70مالحظات نمونهگیری در تحلیل محتوا
در بررسی تحلیل محتواهای صورت گرفته در طول  25سال ،نتایج نشان داد که بیشتر تحقیقات از نمونهگیری غیر
تصادفی هدفمند و در دسترس استفاده کرده بودند و تنها  22درصد نمونهگیری تحقیقات از نوع تصادفی بودند .در شرایطی
که محتوا با توجه به رسانه و دوره پخش یا انتشار تفاوت دارد ،استفاده از نمونهگیری طبقهای 1بهتر است .برای نمونه
اخبار و موضوعات ورزشی در روزهای شنبه بهعلت برگزاری مسابقات مختلف در روز پنجشنبه و جمعه متفاوتتر از
سایر روزهاست .این تفاوتها بر محتوای رسانهها تأثیر دارد و الزم است که محقق بهخوبی این تفاوتها را شناسایی و
متناسب با این تفاوتها نمونه مناسب و درخور جامعه انتخاب کند .بهمنظور رسیدن به نمونه مطلوب و معرف در زمینة
انواع رسانههای جمعی ،مواردی به شرح جدول  19-11پیشنهادشده است (رایف و همکاران2115 ،؛ قاسمی و همکاران،
.)1396

1

. Stratification
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جدول  .73-70مالحظات نمونهگیری در انواع رسانههای جمعی
ردیف

روش نمونهگیری

نوع محتوا

1

روزنامهها

دو هفته آماری از یک سال (انتخاب تصادفی دو تا دوشنبه ،دو تا سهشنبه ،دو تا چهارشنبه و)...

2

هفتهنامهها

انتخاب تصادفی یک نسخه از هرماه در یک سال ( 12شماره)

3

اخبار شبانگاهی تلویزیون

انتخاب تصادفی دو روز از هرماه در یک سال (24برنامه)

4

مجالت خبری

انتخاب تصادفی یک نسخه از هرماه در یک سال ( 12شماره)

5

مجلهها (دوره پنجساله)

ایجاد یک سال (انتخاب تصادفی یک نسخه از هرماه)

6

روزنامهها (دوره پنجساله)

ایجاد 9هفته آماری (انتخاب تصادفی 9تا دوشنبه9 ،تا سهشنبه و)...

برای باال بردن اعتبار و قابلیت اطمینان تحقیق محقق نیازمند این است که نمونه بهصورت مناسب و روشمند از جامعه
آماری انتخاب شود .در رسانهها امکان تعیین اندازه نمونه بهصورت استاندارد وجود ندارد .ویمر و دومینیک ( )2113به
حداقل نمونه بین  11تا  25درصد کل محتوای موردمطالعه در تحلیل محتوا تأکید دارند.
در شرایط خاص مثل نمونهگیری بر اساس تعداد صفحات و بهویژه در نمونهگیریهای طبقهای مانند انتخاب چند
کتاب در یک حوزه و نمونهگیری طبقهای از آنها میتوان از جداول ویژه نمونهگیری استفاده کرد .این جداول بیشتر در
روشهای پیمایشی و انتخاب نمونه مکفی از جامعه برای تعمیم به آن استفاده میشوند.
از دیدگاه نیوبلود 1و همکارانش( )2112نمونهگیری برای تحلیل محتوای رسانه به سه بعد «نوع رسانه ،تاریخ و
محتوا» نیاز دارد .انتخاب نوع رسانه مانند روزنامه ،مجله ،رادیو ،تلویزیون و فیلم یا سبک برنامهها اشاره دارد .انتخاب
موضوع یا تاریخ به دورههای زمانی و نمونهگیری از درون محتوای رسانه مربوطه را نشان میدهد .در این رویکرد
نمونه گیری محقق ابتدا باید مشخص کند که قصد مطالعه روی کدام رسانه را دارد .رسانه میتواند شامل روزنامه،
مجالت ،تلویزیون و اینترنت و غیره باشد .بعد از انتخاب رسانه ،انتخاب موضوع تحقیق و بازه زمانی انجام میشود و در
مرحله سوم نمونهبرداری از محتوا صورت میگیرد.
 .3-70تجزیهوتحلیل داده در تحلیل محتوا
بعد از نمونهگیری در تحلیل محتوا چهار اقدام اساسی به شرح جدول  21-11صورت میگیرد.
جدول  .20-70چهار اقدام اساسی بعد از نمونهگیری در تحلیل محتوا
توضیح

ردیف

اقدام

1

جمعآوری داده

دادهها از نمونه مشخصشده در برگههای کدگذاری و بر اساس دستورالعمل جمعآوری میشود.

2

آمادهسازی دادهها

دادهها وارد نرمافزاری مثل  SPSSمیشود .ابتدا تعریف مقولهها و بعد ورود داده صورت میگیرد.

3

تحلیل دادهها

دادهها با روشهای تجزیهوتحلیل کیفی یا آماری و با نرمافزاری مثل  SPSSپردازش میشوند.

4

تفسیر دادهها

نتایج حاصل از تحلیل دادهها توسط محقق و با توانایی استداللی او تفسیر میشوند.

در جدول  21-11انواع رویکردها در تحلیل دادههای تحلیل محتوا معرفیشده است.
1

. Newbold
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جدول  .27-70انواع رویکردها در تحلیل دادههای تحلیل محتوا
ردیف

انواع

توضیح

1

نظریه سیستمی

توصیف روابط و قوانین تعامل و تفاوت درون دادهها ،ازجمله تحلیل روند تغییرات محتوا در طول زمان؛

2

استانداردها

3

شاخصها و نشانهها

4

نمودهای زبانی

5

ارتباطات

6

فرایندهای نهادی

قابلیت پیشبینی پذیری الگو در حوزه فرهنگعامه ،ساختار ضربالمثلها و قصهها؛ بررسی تفاوتها مانند
تفاوت روزنامههای دولتی و خصوصی.
وجود استانداردی برای مقایسه و تشخیص نوع و مقدار تفاوتها و قضاوت درباره دادهها
شناسایی پیوند علّی متغیرها و نشانه بودن یک متغیر مانند «دود بهعنوان نشانه آتش»
بررسی دادههای زبانی در متون معتبر برای شناسایی واقعیتهای آن
بررسی پیامهای طرفین برای تبیین پویایی رفتار ،پیامدهای فردی یا جمعی تبادل اطالعات و مطالعه تعامل
بررسی کارکردهای پیام در سازمانها و ارتباطات سازمانی

برای دستیابی به رویکردهای مورداشاره با دو روش تجزیهوتحلیل کمّی و کیفی میتوان نسبت به تحلیل دادهها اقدام
نمود .در رویکرد کمّی نقش آمار و استفاده از اصول آماری بیشتر برجسته میشود .استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به
مقیاس جمعآوری دادهها (اسمی ،رتبهای ،فاصلهای و نسبی) بستگی دارد .اگر در جمعآوری دادهها پیشفرضهای «انتخاب
تصادفی»« ،توزیع بهنجار» و «استفاده از مقیاس فاصلهای و نسبی» رعایت شده باشد از آمار پارامتریک و در غیر این
صورت از آمار ناپارامتریک برای استنباطها استفاده میشود .البته فراموش نکنیم که استفاده از آمار استنباطی برای موارد
نمونهگیری از جامعه است که با محاسبه خطا ،میزان امکان تعمیمپذیری نتایج نمونه به جامعه مشخص میشود .با همه
مشکالتی که در جمعآوری و تحلیل داده های آماری تحلیل محتوا وجود داشت ،امروزه کامپیوتر و انواع نرمافزارهای
کامپیوتری ،شرایط را بیش از گذشته تسهیل و استقبال از روش تحلیل محتوا را افزایش داده است.
دادههای کمی حاصل از تحلیل محتوا را میتوان به روشهای مختلفی تحلیل کرد .جدول  22-11انواع روشهای
تحلیل دادههای حاصل از تحلیل محتوا را معرفی میکند.
جدول  .22-70انواع تحلیل داده با روشهای آماری
توضیح

ردیف

انواع

1

فروانی و شمارش

2

میانگین

معدل حسابی تعدادی نمره با سطح فاصلهای یا نسبی با امکان تحلیل وضعیت سایر اعداد نسبت به آن

3

نسبت

رابطه یک طبقه خاص با کل محتوا مثل  61مورد سوگیری گزارشگر از  111گزارش یعنی 61درصد سوگیری

4

تفاوتها

بررسی تفاوت بین مقولهها مثل تفاوت دو روزنامه در میزان پرداختن به موضوعات علمی

5

رابطه غیرعلّی

بررسی رابطه بین مقولهها مثل وجود رابطه بین یک برنامه پرداختن به موضوعی خاص

6

رابطه علّی

سادهترین شیوه خالصه کردن دادهها و نمایش تعداد دفعات اتفاق افتاده از مقوله موردنظر

بررسی رابطه علت و معلولی بین متغیرها مثلاینکه آیا ظهور یک مقوله میتواند به دلیل مقوله خاصی باشد؟

انواع آزمونهای بررسی روابط غیرعلّی در جدول  23-11معرفیشدهاند.
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جدول  .29-70انواع آزمونهای بررسی روابط غیرعلّی
توضیح

ردیف

انواع آزمون

1

خیدو

2

وی کرامر

بررسی شدّت رابطه بین دو مقوله در سطح اسمی

3

اسپیرمن

بررسی معنیداری رابطه بین دو مقوله در سطح رتبهای

4

پیرسون

بررسی معنیداری رابطه بین دو مقوله در سطح فاصلهای و نسبی

بررسی معنیداری رابطه بین دو مقوله در سطح اسمی

بیشترین فراوانی تحلیل داده در تحلیل محتوا از روش آماری «خیدو» است .درصورت جمعآوری «کل شمار» دادهها
آزمون «وی کرامر» کفایت میکند ،اما در صورت نمونهگیری تصادفی بهتر است هر دو آزمون خیدو و وی کرامر انجام
شود .یعنی در صورت معنیدار بودن رابطه با «خیدو» ،میتوان از «وی کرامر» برای تعیین میزان شدت آن رابطه استفاده
کرد .آزمون «خیدو یا مجذور کای» به بررسی معنیداری اختالف بین فراوانیهای مشاهدهشده با فراوانیهای فرضی یا
مورد انتظار تأکید دارد .اگر نتیجه آزمون خیدو محاسبهشده در سطح رایج  1/15از خیدو «جدول معیار» بزرگتر باشد،
رابطه معنیدار و واقعی و قابلتعمیم بهکل جامعه است .البته باید توجه داشت درصورتیکه فراوانیها یا نمونه تحقیق کمتر
از  31باشد آزمون خیدو به اعتبار الزم برای تعمیم نمیرسد.
در همبستگی رتبهای اسپیرمن میتوان بر اساس تعیین رابطه ،رتبه مقولهها را هم مشخص کرد .برای نمونه میتوان
نحوه تأکید دو روزنامه روی عناوین مختلف را با رتبه بیان کرد .یعنی کدام روزنامه تأکید یا فراوانی بیشتر عناوین روی
موضوع خاص دارند .در مواردی تبدیل دادهها به درصد ،امکان رتبهبندی و قابلیت مقایسه را بیشتر میکند .بعد از اینکه
درصدها محاسبه شد ،میتوان مطالب را برحسب درصد مرتب کرد و بهوسیله فرمول همبستگی رتبهای ،قابلیت مقایسه
دو روزنامه را نشان داد.
همچنین روشهای مختلفی برای تحلیل و طبقهبندی دادههای کیفی وجود دارد که به نوع تحقیق و مورد کاوی بستگی
دارد .در فرایند تحلیل محتوای کیفی ،پس از گردآوری دادهها ،گام بعدی تحلیل دادههاست .تحلیل محتوای کیفی نیز شامل
مراحلی نظاممند و روشن برای تحلیل دادههاست و بعضی از این مراحل با تحلیل محتوای ک ّمی همپوشانی دارند .بر اساس
اهداف مطالعه ،تحلیل محتوای کیفی را میتوان به مراحل «پیادهسازی متن ،تعریف واحد تحلیل ،دستورالعمل کدگذاری،
کدگذاری آزمایشی ،کدگذاری اصلی ،ارزیابی انسجام کدگذاری ،استخراج نتایج از دادهها و تحلیل داده و گزارش فرایند
داده تقسیم» کرد.
 .3-70محاسبه پایایی در تحلیل محتوا
پایایی زمانی وجود دارد که اندازه گیری مکرر یک پدیده به تصمیمات یا نتایج مشابهی برسد .پایایی میان کدگذاران
به سطح توافق میان کدگذاران جداگانه با ابزاری واحد برای محتوایی ثابت اشاره دارد .اگر در نتایج بهدستآمده پایایی
نباشد یعنی خطایی «درمیان کدگذاران»« ،در دستورالعملهای کدگذاری»« ،در تعریف مقولهها و زیر مقولهها یا واحد
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تحلیل» یا «در تلفیقی از این عوامل» وجود دارد .انواع روشهای تعیین پایایی در جدول  24-11معرفیشدهاند .در میان
این روشها روش «پی اسکات» و «کاپا» و «هولستی» بیشترین فروانی کاربرد را دارند.
جدول  .24-70انواع روشهای تعیین پایایی
توضیح

ردیف

انواع

1

توافق در یک کدگذار

2

درصد توافق دو کدگذار

3

ضریب پایایی مرکب

پایایی مرکب =](میانگین توافق بین داوران) (( ÷[ 1+ )n-1میانگین توافق داوران)n

4

فن تصمیمهای دوگانه

تعیین توافق داوران برای اتخاذ تصمیم درباره مقولهبندی به این نحو که در آن کدگذار باید بین دو

5

فرمول هولستی

(] ×111تعداد کدگذاری کدگذار اول+تعداد کدگذاری دوم)÷ (تعداد توافق دو کدگذار × [)2

6

پی اسکات

پی اسکات= (درصد توافق مورد انتظار ÷ )1-درصد توافق مورد انتظار -درصد توافق بهدستآمده

7

کاپا

ضریب کاپا= (درصد توافق مورد انتظار ÷ )1-درصد توافق مورد انتظار -درصد توافق بهدستآمده

8

آلفا

ضریب آلفا= (عدم توافق مورد انتظار ÷ عدم توافق مشاهدهشده) 1 -

9

توافق داوران در هر مقوله

محاسبه توافق برای هر مقوله در هر طبقه در میان داوران صورت میگیرد.

11

ضریب همبستگی پیرسون

محاسبه درجه اختالف دو کدگذار در هنگام استفاده از واحدهای فاصلهای و نسبی

محاسبه توافق دو نوبت کدگذاری یک محقق با نسبت قضاوتهای موافق به کل قضاوتها
درصد توافق میان دو کدگذار از طریق نسبت قضاوتهای موافق بهکل قضاوتها

مقوله در کدگذاری یکی را انتخاب کند.

آزمون هولستی بر اساس درصد توافق دو کدگذار و بر اساس فرمول  1-11است.

فرمول  .7-70آزمون هولستی برای محاسبه درصد توافق دو کدگذار

در این فرمول  Mتعداد توافق بین کدگذار اول و دوم است که در عدد  2به معنی دو کدگذار ضرب میشود .نماد
 N1بهمعنای تعداد کدگذاری کدگذار اول و  N2بهمعنای تعداد کدگذاری کدگذار دوم است .برای نمونه اگر تعداد
واحدهای کدگذاری شده  651مورد و توافق کدگذاران  341مورد باشد ،نتیجه چنین میشود.
)2 × 341( ÷ )651 +651( ×111 = 52

آزمون پی اسکات :پرکاربردترین آزمون تعیین پایایی و عینیت در روش تحلیل محتواست .در محاسبه توافق کدگذاران
هم فراوانی مقولههای توافقی و هم ارزش طبقات را در نظر میگیرد و توافقهای شانسی را محاسبه میکند .ضریب
اسکات توافق مورد انتظار را بر پایه نسبت دفعات مورد استفاده از ارزشهای خاص در یک طبقه محاسبه میکند تا توافق
مورد انتظار بر پایه نظریه احتمال بهدست آید (فرمول .)2-11
Pi = %OA - %EA / 1-%EA
فرمول  .2-70محاسبه پی اسکات

در این فرمول  OAبه معنی توافق مشاهدهشده و  EAبه معنی توافق مورد انتظار است .برای محاسبه توافق
مشاهدهشده از فرمول هولستی استفاده میشود .و برای محاسبه «توافق مورد انتظار» نسبت توافقها به تعداد کل تصمیم-
های مربوط به کدگذاری محاسبه و در مرحله بعد با جمع مجذور آنها «توافق مورد انتظار» بهدست میآید.
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استملر 1در مقاله خود تحت عنوان «مروری بر تحلیل محتوا :ارزیابی علمی ،پژوهشی و ارزشیابی» مالك ارائهشده در
جدول  25-11را برای قضاوت پیرامون ضریب پایایی آورده است (رسولی و امیرآتشانی.)1393 ،
جدول  .25-70قضاوت پیرامون ضریب پایایی
ضریب پایایی

میزان توافق داوران

کمتر از صفر

هیچ

0 – 0/2

ضعیف

0/27 – 0/04

متوسط

0/47 – 0/6

مناسب

67-0/8

قابلقبول

0/87 -7

تقریباً کامل

برای اغلب آزمونهای پایایی باید به «انتخاب محتوا» و «حجم نمونه» توجه داشت .در انتخاب محتوا باید «معرف
بودن» و در حجم نمونه باید «تعداد کل ،سطح اطمینان مطلوب و میزان دقت» موردتوجه باشند .در این راستا باید عالوه
بر محاسبه توافق مشاهدهشده به توافق مورد انتظار و کاربرد یکی از فرمولهای مورداشاره تأکید داشت .استفاده از نمونه
تصادفی برای کنترل پایایی ،مستلزم گزارش سطح اطمینان است.
 .70-70روش آنتروپی شانون و تحلیل محتوا
روش آنتروپی شانون برگرفته از نظریه اطالعات است که میتواند تحلیل دادههای کمّی و کیفی در تحلیل محتوا را بهبود
دهد .آنتروپی شاخصی برای اندازهگیری عدم اطمینان حاصل از نتایج پیام با بیان توزیع احتمال است .این عدم اطمینان
بهصورت فرمول  3-11نوشته میشود.
]E≈S{P₁ , P₂ … Pn}=- k∑ͫᵢ[PᵢLnPᵢ
فرمول  .9-70اندازهگیری عدم اطمینان با توزیع احتمالی

در این فرمول  iیعنی فاصلههای برابر یک ،و  Kیک ثابت مثبت m ،تعداد کدگذار (پاسخگو) و  nمقوله است .در
این رابطه «پیام» ازنقطهنظر « mپاسخگو» در « nمقوله» طبقهبندی میشود .برای اجرای فرمول ابتدا باید مقولهها بهتناسب
پاسخ هر کدگذار بهصورت جدول توزیع فراوانی ارائه شود .بر اساس دادههای این جدول آنتروپی شانون در چهار مرحله
«شمارش تعداد برای هر متغیر»« ،هنجار سازی فراوانیها»« ،محاسبه میزان عدم اطمینان هر متغیر» و «تعیین ضریب اهمیت
هر متغیر» انجام میشود .درواقع در مرحله اول اطالعات جمعآوری ،در مرحله دوم اطالعات هنجار و در مرحله سوم
محاسبه بار اطالعاتی هر مقوله ) (Eصورت میگیرد .هر مقوله که بار اطالعاتی بیشتری دارد ،باید از درجه اهمیت یا وزن
) (wبیشتری برخوردار باشد .در مرحله پایانی و برای محاسبه ضریب اهمیت هر مقوله از تقسیم بار اطالعاتی هر مقوله
بر مجموع مقولهها استفاده میشود .درواقع ضریب وزنی هر مقوله ) (wشاخصی است که ضریب اهمیت هر مقوله را در

1

. Stambler
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یک پیام با توجه بهکل پاسخگوها مشخص میکند .با نتایج حاصل میتوان مقولهها را رتبهبندی کرد .امروزه نرمافزارهای
کامپیوتری وجود دارد که شما داده های خود را به آن وارد کرده و آن خود این محاسبه را انجام میدهد .در ادامه یک
نشانی اینترنتی به این منظور معرفی میشود:
http://www.modirplus.com/detail.php?id=7&kind=soft
 .77-70انواع خطاهای احتمالی تحلیل محتوا
انواع خطاهای احتمالی تحلیل محتوا را میتوان در جدول  26-11مرور کرد.
جدول  .26-70انواع خطاهای احتمالی در تحلیل محتوا
ردیف

انواع

1

خطای هالهای

2

سوگیری یا خطای سیستماتیک

3

کمبود یا عدم دسترسی به

توضیح
استنباطهای شخصی و پیشداوریهای خاص درباره محتوای تحقیق
تحلیل اعداد بهطور یکنواخت به یک سمت و در جهتی خاص
در دسترس نبودن متن و محتوای موردنظر

محتوا
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4

خطای ابهام در قضاوت

5

خطای کدگذار

وجود کدهای با تعریف ناقص و برخوردار از فرهنگ و نوع تفکر اثرگذار روی تحلیل
خطاهای مربوط به کدگذار

فصل یازدهم
روش پژوهش تاریخ شفاهی
هدف کلی :آشنایی با فرایند اجرای پژوهش تاریخ شفاهی
اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم تاریخ شفاهی
 آشنایی با مالحظات جمعآوری داده در روش تاریخ شفاهی
 آشنایی با مالحظات تجزیهوتحلیل یافتهها در روش تاریخ شفاهی
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مقدمه
تاریخ شفاهی با تأکید به روایتها و گزارشهایی از گذشته توسط حامالن آن است .در این فصل به چگونگی اجرای
پژوهش تاریخ شفاهی و نحوه اجرای آن پرداخته میشود.
 .7-77مفهوم تاریخ شفاهی
«تاریخ شفاهی» روایتها و گزارشهای رسمی گذشته است که توسط شاهدان و راویان مورد وثوق به دست میآید .در
این روش از گفتوگوهای غیررسمی با «افراد خاص ،اعضای خانواده ،همسایگان ،همکاران و امثال آن» درباره «ایام،
رویداد یا قصههای گذشته» استفاده میشود .در این رویکرد مورخ یا پژوهشگر هر نوع مصاحبه درباره سرگذشتی مهم را
ضبط میکند .بیتردید انسان در طول تاریخ از طریق کالم شفاهی با گذشته سرزمین خود آشنا شده است .افراد زیادی
اطالعات دستاول دیگران از وقایع را ثبت و به آیندگان منتقل کردند .آنان این کار را اغلب در زمان خروج بازیگران
تاریخی و خاطراتشان از صحنه تاریخ انجام دادهاند .برای نمونه کمی بعد از مرگ آبراهام لینکلن در سال  ،1865منشی و
وکیلش شروع به جمعآوری خاطرات و نظرات مربوط به او بهعنوان شانزدهمین رئیسجمهور آمریکا از راههای مختلف
ازجمله مصاحبه با افرادی کردند که لینکلن را میشناختند .محققان اجتماعی نیز در طول تاریخ با این شیوه اطالعات
مهمی درباره شرایط زندگی و شغلی انسانها از راه مصاحبه با افراد مجرب به دست میآوردند.
تاریخ شفاهی بهعنوان تالش برای ثبت و ضبط گزارشهای دستاول از وقایع گذشته با شیوههای استخراج دقیق
اطالعات از مصاحبهشوندگان و ثبت آنها است .در دهه  1951میالدی در دانشگاههای آمریکا مقدمات شکلگیری این
اقدام بهعنوان روش پژوهشی و با تأکید بر حفظ اسناد و مدارك شخصی مانند نامهها ،یادداشتهای روزانه و خاطرات
افراد مهم فراهم شد .ضمن اینکه برای تکمیل اسناد مکتوب لزوم مصاحبه با شرکتکنندگان یا بازیگران تاریخ معاصر
موردتوجه قرار گرفت .نخستین مصاحبهها معطوف به زندگی نخبگان یا افراد شاخص در عرصه «سیاست ،تجارت،
تخصصهای مهم و اجتماع» بودند .اما در با تحوالت اجتماعی و عالقه مورخان به تجارب وزندگی سایر افراد جامعه،
دامنه تاریخ شفاهی گسترش یافت .تاریخ شفاهی با ضبط گزارشهای دستاول از راویان متنوع و متعدد در نیمقرن
گذشته ابعادی مردمی به اسناد تاریخی بخشیده است.
درمجموع تاریخ شفاهی گفتوگویی قاعدهمند و آگاهانه بین دو نفر درباره ابعادی از وقایع گذشته است که ازنظر
هر دوی آنها دارای اهمیت تاریخی است و برای تبدیلشدن به سندی ماندگار ضبط و ثبت میشود .مکالمه در قالب
مصاحبه اتفاق میافتد و مصاحبهگر سؤاالتی را از مصاحبهشونده یا راوی میپرسد .سؤاالت مصاحبهگر برآمده از عالقه
تاریخی یا چارچوب ذهنی اوست و پاسخهای راوی زمینه شکلگیری سؤاالت بعدی مصاحبهگر خواهد بود .سؤاالت
سنجیده ،مدبرانه و تیزبینانه به یادآوری جزئیات و روشنسازی مطالب توسط راوی کمک میکند .مصاحبهها تحت تأثیر
زمینههای چون «هدف مصاحبه»« ،میزان آمادگی مصاحبهگر و مصاحبهشونده»« ،وضعیت روحی و شرایط فیزیکی دو
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طرف» و «تکاپوی بین فردی راوی و مصاحبهگر» قرار دارد .مصاحبه میتواند به «یک کالس تاریخ» ،جلسه اعتراف»،
«مسابقه مجادالت کالمی»« ،سیروسفر نوستالژیک به گذشته» ،و «هر نوع شیوه بیان تجربه» تبدیل شود.
پژوهشگر باید موضوعی را انتخاب کند که به مجموعه دانش موجود در حوزه موردنظر کمک کند .لذا باید از جدید
بودن موضوع یا جستجوی شواهد جدید اطمینان حاصل شود .پژوهشگر باید موضوعی را انتخاب کند که بتواند در
مورد آن پژوهش کند و منابع کافی برای آن وجود داشته باشد .پژوهش تاریخی اغلب شامل مجموعهای از منابعی چون
«دستنوشتهها ،یافتههای آرشیوی ،اسناد ،گزارشها ،نقاشیها ،نشریهها ،پایاننامهها ،رسالهها ،فیلمها ،رکوردهای صوتی،
مصاحبه ،کتاب و مقاالت» است .این منابع اولیه را میتوان در سه گروه به شرح جدول  1-11دستهبندی کرد.
جدول  .7-77انواع منابع اولیه در طرح تحقیق تاریخی
توضیح

ردیف

منابع

1

دستنوشته منتشرنشده

1

2

2

منابع منتشرشده

3

شواهد زبانی( 3شفاهی)

نوشته ولی منتشرنشده و صرفاً کاربرد خصوصی دارند.
اسناد رسمی ،نامه ،تفاهمنامه ،اسناد محرمانه ،مقاالت روزنامه ،قوانین ،گزارش سازمانی و امثال
آن
شامل مصاحبه و صدای فرد زنده یا مرده

منابع ثانویه ،کارهای تاریخی نوشتهشده پس از تحقیق توسط محققان و روزنامهنگاران است .اغلب اوقات ،منابع
ثانویه اسناد کتبی هستند که مورخان بر مبنای بررسی منابع اولیه خود ایجاد میکنند .این تاریخهای نوشتهشده از مقاالت
و کتابهای علمی تا کتابهای درسی و جزوات متغیرند .رایجترین منابع ثانویه در تحقیقات تاریخی شامل :کتابها،
مقاالت تحقیقی ،نقد کتاب ،رساله و پایاننامه و مقاالت کنفرانس میشوند .در این رابطه میتوان از انواع کتابهای
درسی ،تاریخ و بیوگرافیها استفاده کرد .مقالههای منتشرشده در نشریهها نیز مفید هستند.
 .2-77دامنه کاربرد روش پژوهش تاریخ شفاهی
مصاحبههای تاریخ شفاهی ،سرچشمه دانش و اطالعات جدیدی از گذشته و ایجادکننده دیدگاههای تفسیری تازهای
برای مورخ یا پژوهشگر هستند .این اطالعات میتواند درباره «زندگی روزمره و ذهنیت قشری مردم عادی»« ،نقش افراد
مهم در جامعه یا حوزهای خاص» و دیگر موارد مشابه باشد .راویان با شرح تجارب روزمره و فهماندن معنای آن تجربه
درواقع تاریخ را عریان میکنند و انتظار دارند تا بدانیم که آنها درگذشته بازیگران هدفمندی بودهاند .مصاحبه با
سیاستمداران ،رهبران عرصه تجارت و نخبگان فرهنگی به آشکار شدن ظرایف تصمیمگیری ،رقابتها و زیربنای
انگیزههای گوناگون اقداماتی میانجامد که اغلب در اسناد عمومی و معمول دیده نمیشوند .برخی مصاحبهها درباره
موضوعات معینی مانند «خاطرات مردم از سیل ،شرکت در جنگ ،یا دوران حرفهای یک شخصیت مطرح و مشهور»
است که میتواند ضمن باال بردن دانش در این حوزهها به روشن شدن رابط فرد با وقایع مهم اجتماعی کمک کند.
1. Unpublished manuscript
2. Published source
3. Oral evidence
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در این راه باید دقت داشت که بسیاری از راویان ،خاطرات خود از نحوه مقابله با چالشها را با اغراق بیان میکنند.
بنابراین وقتی افراد از قدرت مانور خود با شدت و ضعف در حوزه استقالل عمل یا انطباق ،ریسک ،محاسبه یا ترس
سخن میگویند ،تاریخ شفاهی رویکردهای پیچیدهای مواجه میشود.
 .9-77مالحظات جمعآوری داده در تاریخ شفاهی
مصاحبههای تاریخ شفاهی باوجود ارزشهای فراوان ،چالشهای خاص خود را دارند .راویان از جانب خود سخن
میگویند اما مورخ باید آن را قابل استناد بیابد .در این مسیر تاریخ شفاهی احتمال اشتباه دارد که برخی از آن بهعنوان
«ضد تاریخ» یاد میکنند .با این معنا که توجه به تاریخ شفاهی به خاطر بیواسطگی و القائات هیجانیاش ،بهمثابه چیزی
فراتر از تفسیر یا پاسخگویی و بهمثابه پنجرهای مستقیم رو به احساسات و معنای تجارب گذشته است .مورخان باید در
حین استفاده از مصاحبهها مانند هر منبع دیگری با نگاه نقادی به آنها نزدیک شوند .بهصرف اینکه کسی مطلبی را با
آبوتاب و در ظاهری قانعکننده بیان کرد و مدعی صحت آن شد ،نباید دربست آن را پذیرفت .بهصرف اینکه کسی
درصحنه وقوع واقعهای «حاضر» بوده نباید چنین تعبیر شود که «اصل واقعه» را کامالً فهمیده است .بررسی قابلیت
اطمینان راوی و اثبات پذیری گزارش او نخستین گام در سنجش یک مصاحبه است .در سنجش راوی بهعنوان منبع
تاریخی باید به مواردی به شرح جدول  2-11توجه داشت.
جدول  .2-77مالکهای سنجش راوی بهعنوان منبع تاریخی
مالکها

ردیف
1

نسبت او با وقایع موردنظر

2

سهم شخصیاش در بیان روایت خاصی از وقایع

3

سالمت جسمی و روانی در هنگام وقوع روایت و در حین مصاحبه

4

توجه و دقت به مصاحبه و انسجام درونی گزارش او

5

مقایسه گفتههای او با دیگر راویان یا مستندات معتبر و مرتبط با موضوع

چنانچه مصاحبه با سایر مدارك همخوانی داشت و به نحوی منطقی و معقول باعث افزایش اعتبار یا تکمیل آن
مدارك شد میتوان صحت گزارش را پذیرفت .اما در صورت وجود تناقض یا ناهمخوانی با مدارك و شواهد دیگر،
مورخ باید علت را پیدا کند .برخی سؤاالت برای بررسی علل ناهمخوانی گزارش راوی با اسناد و مدارك موجود را می-
توان در جدول  3-11مرور کرد.
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جدول  .9-77سؤاالتی برای علتیابی ناهمخوانی گزارش راوی با اسناد و مدارک موجود
سؤاالت

ردیف
1

آیا مصاحبهشوندگان مختلف در هنگام وقوع رویداد موردبحث در موقعیتهای مختلفی قرار داشتهاند؟

2

آیا علل خاصی وجود دارد که باعث شده است آنها روایتهای متفاوتی از یک واقعه نقل کنند؟

3

آیا احتمال دارد که منابع مکتوب با غرضورزی نوشتهشده یا به نحوی با محدودیت مواجه بوده باشند؟

4

آیا ممکن است وقایع میانجی مانند تغییرات ایدئولوژیکی در فاصله زمانیِ وقوع رویدادها تا زمان مصاحبه یا گزارشهای
فرهنگی مردمی از وقایع موردبحث بر خاطرات مصاحبهشوندگان تأثیر گذاشته باشند؟

درواقع ،تناقضات و عدم انسجام میان مصاحبه با افراد و همین اشکاالت بین مصاحبهها و دیگر شواهد و مدارك
همگی حاکی از ماهیت ذاتاً ذهنی تاریخ شفاهی هستند .چالش تاریخ شفاهی این است که دادههای خام آن بر اساس
مصاحبه است و در موارد متعددی باید آن را تا سطح شواهد و مدارك دیگری بر اساس رویکرد نظارتی مورخ پایین
آورد .مصاحبه بیشک یک فعل یادآوری است ،و درحالیکه خاطرات فردی ممکن است کموبیش دقیق ،کامل یا صحیح
باشند ،اما مصاحبهها اگر نگوییم آغشته بهدروغ محض هستند اما میتوان اطالعات غیردقیق و غلطی را در آنها پیدا
کرد .راویان غالباً در یادآوری اسامی و تاریخها اشتباه میکنند ،وقایع پراکنده را در قالب یک واقعه واحد میریزند و
داستانهایی با حقیقت موردتردید نقل میکنند .هرچند مورخان شفاهی میکوشند تا بامطالعه دقیق پیشینه و طرح
سؤاالت آگاهانه از راوی ،داستان را بینقص دریافت کنند ،اما نهایتاً آنقدر که به بستر اصلی و بزرگ فعل یادآوری افراد
یا چیزی که بدان میتوان خاطره اجتماعی گفت توجه دارند به نوسان خاطرات فردی توجه نمیکنند.
درواقع تاریخ شفاهی صرف ًا تمرینی برای کشف حقیقت نیست بلکه یک واقعه تفسیری است زیرا راوی خاطرات
چند سال را در چند ساعت فشرده میکند و آگاهانه یا ناآگاهانه نحوه و محتوای بیان را انتخاب مینماید .در اکثر منابع
از مصاحبه به گزارش داستانگونهای از گذشتهای یادشده که در زمان حال بازگو میشود.
 .4-77عوامل اثرگذار در بیان راوی
در انتخاب راوی و نقش هویت اجتماعی و دیگر ابعاد در بیان و رویکرد راوی به شرح جدول  4-11باید توجه داشت.
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جدول  .4-77انواع عوامل اثرگذار در بیان و رویکرد راوی
ردیف

عوامل

توضیح

1

جنسیت

زنان بیش از مردان در شرح زندگینامههایشان به وقایع مهم و برجسته دوران زندگی اهمیت میدهند مثالً بین

2

هویت نژادی

3

شهرت

4

جایگاه شغلی

5

تغییر زمان

واقعه دیدارهای قبل از ازدواج با همسرانشان و زمان تولد فرزندانشان رابطه برقرار میکنند .مردان مایلاند
وقایعنگاریهای شخصی خود را به وقایع عمومی مانند جنگ ،انتخابات و اعتصابات پیوند بزنند.
اغلب روای تالش دارد تا این هویت را برجسته یا پنهان کند.
سیاستمداران و شخصیتهای سرشناس اغلب نگران حیثیت و آبروی خود هستند .تسلط آنان بر سخن و
توانایی منحرف کردن سؤاالت غالباً منجر به ارائه روایتهایی سطحی و نچسب میشود .هرچقدر فرد از
شهرت و قدرتش دور شود پاسخها صادقانهتر و خردمندانهتر میشود.
اغلب کارفرما و کارگران روایت متفاوتی از اعتصاب دارند.
با انبساط یا انقباض دورنمای فکری ،کسب تجربههای جدید منجر به تجدیدنظر در دیدگاه و امثال آن

 .5-77نقش پژوهشگر بهعنوان مصاحبهکننده
عامل مهم در ساخت مصاحبه ،سؤاالت مصاحبهکننده است .مصاحبهکننده درباره واقعه دارای اهمیت تاریخی با
مفروضات ذهنی خود سؤال میپرسد و بهاینترتیب به چارچوب فکری مصاحبه شکل و جهت میدهد .سؤاالت
مصاحبهکننده برای راویان خوشسخن همچون میدانی است که میتوانند تجارب خود را در آن محک بزنند.
مصاحبهکننده ماهر خوب گوش میدهد و تالش دارد تا سؤاالتش را با نکات مهم ازنظر راوی هماهنگ کند .عالوه بر
سؤاالت ،شخصیت و هویت اجتماعی مصاحبهکننده نیز بر چیستی گفتههای راوی تأثیر دارد .مصاحبهکننده نیز مانند
راوی دارای هویت اجتماعی است که در دادوستد مصاحبه به میدان میآید و نقش ایفا میکند .راوی نیز مصاحبهکننده را
محک میزند و در این ارزیابی ذهنی تعیین میکند که پاسخ مناسب به چنین شخصی چیست .بنابراین ،راوی که از گفتن
برخی ناگفتهها به مصاحبهکننده احساس خطر کند ،آنها را پنهان خواهد کرد.
دامنه موضوعات و عناوین مصاحبههای تاریخ شفاهی بسیار گسترده و شامل هر چیزی از معروفترین وقایع
تاریخی تا خصوصیترین جزئیات زندگی راوی است .نکته مهم تحلیلی در این خصوص شیوه شکل دادن راویان به
روایتها و نحوه انتخاب و چینش اجزاء مطالب در بیان است .مصاحبهها غالب ًا روایتهای مبتنی بر طرح و نقشه هستند،
طوری که اغلب راوی یا قهرمان داستان بر موانع یا مشکالت غلبه میکند .البته استثنا هم وجود دارد .راویان اغلب
تجربیات یا «داستانهای تمثیلی» در میان روایتهای خود دارند که ازنظر آنها مهم و اغلب در قالب وقایعی
منحصربهفرد و مقدس معرفی میشوند .حقیقت چنین ماجراهایی یک حقیقت تفسیری است ،یعنی معنای آن و اینکه
مظهر چه چیزی بودن آنها مهم است .البته چیزی که گفته نمیشود بهاندازه چیزی که گفته میشود اهمیت دارد .این امر
در قالب تعبیر بد راوی از نکته یا مطلب و نادیده گرفتن یا طفره رفتن از بیانش دیده میشود .سکوت راوی میتواند به
دالیلی به شرح جدول  5-11باشد.

181

جدول  .5-77انواع دالیل سکوت راوی در طفره رفتن از بیان نکته یا موضوعی خاص
دالیل

ردیف
1

یک سوءتفاهم ساده

2

ناراحتی از یک موضوع دشوار یا حساسیتبرانگیز

3

قطع ارتباط معرفتیِ مصاحبهگر و راوی

4

عدم اعتماد به مصاحبهگر

5

زخم کهنه ،فنا شدن ناگهانی و دردناك چندین سال از زندگی انسان

پروژههای جامعهمحور تاریخ شفاهی که غالباً سعی دارند احساس هویت و غرور بومی را استحکام ببخشند ،با تبانی
و توافق راوی و مصاحبهکننده برای ارائه بهترین و خوشایندترین چهره آن جامعه ،از زوایا و جنبههای دشوارتر و
جنجالیتر تاریخ جامعه موردنظر عبور میکنند .از این جدیتر زمانی است که مصاحبههای راویان قرار است روی
سایتهای اینترنتی گذاشته شود و میلیونها مخاطب به آن دسترسی داشته باشند .در چنین مواقعی احتمال
خودسانسوری راویان بیشتر میشود.
باید دقت کرد که در مواردی مصاحبهکننده به دلیل عالقهمندی یا احترام زیاد به راوی از پرسیدن سؤاالت چالشی
اجتناب نکند .راوی یا مصاحبهشوندهای که به شأن و حیثیت اجتماعیاش خیلی اهمیت میدهد ممکن است از پاسخ
دادن به سؤاالتی که وجهه مردمیاش را لکهدار میکند طفره برود.
 6-77شرایطی الزم برای مصاحبه
شرایط مصاحبه در یادآوری خاطرات راوی مؤثر است .ازجمله مهمترین شرایط بهبوددهنده مصاحبه در پژوهش تاریخ
شفاهی را میتوان در جدول  6-11مرور کرد.
جدول  .6-77شرایط الزم برای مصاحبه در پژوهش تاریخ شفاهی
توضیح

ردیف

عوامل

1

آمادگی قبلی

2

آرامش راوی

آرامش روانی و جسمی راوی کمک میکند تا با ذهن باز و بدون دستپاچگی پاسخ دهد.

3

زمان و مدت

گاهی زمان دوساعته برای یک فرد مطلع کافی نیست و گاهی زمان مصاحبه با ساعات غذا خوردن یا امور

آمادگی قبلی مصاحبهکننده و راوی به گزارشهای کاملتر و مشروحتری نسبت به مبادالت کالمی
برنامهریزیشده و بیمقدمه منجر میشوند.

مناسب

دیگر تداخل میکند .گاهی بخش آخر مصاحبه به دلیل فقدان مدیریت مناسب زمان سرسری صورت میگیرد.

4

مکان مصاحبه

مثالً مصاحبه در دفتر کار راوی حالتی رسمی و غیر صمیمی به خود میگیرد و مصاحبهشونده بهجای پرداختن

5

تعداد افراد

به زندگی خصوصیاش وارد فعالیتهای عمومی میشود.

182

مصاحبه همزمان با بیش از یک نفر میتواند باعث معذوریت راوی شود.

 .1-77ارزیابی مصاحبه تاریخ شفاهی
برای ارزیابی مصاحبه تاریخ شفاهی میتوان سؤاالتی در چند محور به شرح جدول  7-11داشت.
جدول  .1-77سؤاالتی برای ارزیابی مصاحبه تاریخ شفاهی
سؤاالت ارزیابانه

ردیف

محورها

1

راوی

2

مصاحبهگر

3

مطالب

راوی چگونه مصاحبه را شکل داده است؟

مصاحبه

طرح یا پیرنگ داستان راوی چیست؟

راوی با وقایع مورد نظر مصاحبهگر چه نسبتی دارد؟
راوی با بیان روایت خاص خود از وقایع چه سودی میبرد؟
هویت و جایگاه اجتماعی راوی چه تأثیری میتواند بر مصاحبه بگذارد؟
راوی چگونه خود را در مصاحبه معرفی مینماید؟
شخصیت راوی در طول مصاحبه دچار چه تغییراتی میشود؟
چه نوع تأثیرات شخصی ،فرهنگی و اجتماعی میتواند نحوه بیان راوی را شکل بدهد؟
جایگاه وقایع در دیدگاه عموم و فرهنگ عمومی و نقش آن بر روایت راوی چیست؟
مصاحبهگر با چه پیشینه و عالیقی به موضوع مصاحبه وارد میشود؟
پیشینه و عالیق مصاحبهگر چگونه ممکن است بر مصاحبه تأثیر بگذارد؟
سؤاالت مصاحبهگر چگونه ممکن است شکل روایت ماجرا را تعیین نموده و بر آن تأثیر بگذارد؟
آیا مصاحبهگر آمادگیهای الزم را برای مصاحبه کسب کرده است؟
مهارت و زیرکی مصاحبهگر برای هدایت راوی به سمتی که داستانش را طبق شیوه و نظر او بیان کند تا چه حد
است؟
هویت و جایگاه اجتماعی مصاحبهگر چه تأثیری میتواند بر مصاحبهشونده ،و روند مصاحبه داشته باشد؟
تعامل راوی و مصاحبهشونده چگونه ممکن است مطالبی را که در مصاحبه بیان میشود تحت تأثیر قرار دهد؟
آیا مصاحبهگر از قبل با مصاحبهشونده ارتباطی داشته است؟
در صورت وجود ارتباط قبلی ،چگونه ممکن است مصاحبه را تحت تأثیر قرار دهد؟

از این پیرنگ چه چیزهایی درباره نوع نگرش راوی به تجربهاش دستگیرمان میشود؟
راوی برای سهلالهضم کردن تجربهاش از چه حکایات ،آرایههای ادبی و مضامینی استفاده میکند؟
کاربرد چنین ابزارهایی چه چیزی درباره نوع نگرش راوی به تجربهاش به ما میفهماند؟
راوی از بیان چه چیزهایی اجتناب نمود یا طفره میرود؟
راوی درباره چه چیزهایی باعالقه ،اشتیاق یا قطعیت سخن میگوید؟
از حاالت مختلف روحی و روانی راوی چه چیزی دستگیرمان میشود؟
آیا پیشآمده است که راوی به سؤالی پاسخ نداده باشد؟
علت این کار چه میتواند باشد؟
آیا خطاهای به لحاظ حقایق مطروحه در روایت وجود دارد؟
آیا از انسجام درونی برخوردار است؟
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سهم شما در بروز این خطاها و آشفتگیها چقدر است؟
روایت راوی چگونه با دیگر منابع و مصاحبهها چفتوبست میشود؟
تفاوتهای فاحش را چگونه میتوانید توجیه یا تبیین کنید؟
4

هدف

هدف مصاحبه چه نقشی در شکلگیری محتوا ،منظر و لحن مصاحبه ایفا نموده است؟

مصاحبه
5

شرایط

مکان مصاحبه چه تأثیری بر نوع مطالب بیانشده در مصاحبه داشته است؟

مصاحبه

در صورتی که شخص سومی در جلسه مصاحبه حضورداشته است ،این حضور چه تأثیری ممکن است بر
مصاحبه گذاشته باشد؟
آیا از سالمت روانی و جسمی راوی و مصاحبهشونده مطلع بودهاید؟
این عامل چه تأثیری ممکن است بر مصاحبه گذاشته باشد؟

 .8-77تجزیهوتحلیل یافتههای مصاحبه
به یک نمونه تحلیل مصاحبه توجه کنید .راوی تاریخچه زندگی خانوادگی و شغلیاش را برای محقق یا مورخ تعریف
کرده است .موضوع تحقیق به گروهی از زنان که چهل سال بهطور غیررسمی در پنجشنبههای اول هرماه گرد هم
میآمدند اختصاص داشت .محقق خود را برای مصاحبه آماده کرده بود و هدف تحقیقش را برای راوی تشریح کرده بود
تا برای مصاحبه آمادگی داشته باشد .محقق آشنایی طوالنیمدتی با راوی دارد و خود نیز فرد مطلعی است اما به دنیای
راوی تعلق ندارد .بااینوجود ،احترام عمیقی به او میگذارد و به باشگاهشان به دیده تحسین مینگرد بدین معنا که بر
ارزش این محفل واقف است و قصد دارد نحوه فعالیتها آنها برای ارتقاء سطح بهداشت را بشناسد .محقق میکوشد تا
سیر شکلگیری و ماجراهای این باشگاه را در یک قاب فراگیر و جامع بیوگرافی ،اجتماعی و به عبارتی تاریخی قرار
دهد .همین ملزومات در مصاحبه است که بین او و راوی عالقه ایجاد میکند و صحنه را برای یک کنکاش خالقانه مهیا
میسازد .راوی تالش میکند به سؤاالت محقق پاسخهای عاقالنه ،عمیق و صادقانه بدهد و همین خصوصیت نیز بر
وزانت و غنای روایت او میافزاید .نوع سؤاالت محقق در تحقیقش از جنسی است که راوی را بر سر شوق میآورد تا
در بیان زندگیاش از گنجینه استدالالت شخصی و اجتماعی استفاده کند و منظورش را به مصاحبهگر بفهماند .راوی
همانند اکثر افرادی که در چارچوب مصاحبه سخن میگویند ،خودش را در کسوت یک قهرمان معرفی میکند .او
بازمانده قویبنیه و انسان اخالقگرایی است که کارش را حتی بعد از اخراج ادامه میدهد و به شغلی مانند فروشندگی
که آلوده بهدروغ و فریب است وارد نمیشود .این تحقیق بر مفروضاتی استوارشده است که یک روایت مترقی حول
محور رشد اعتمادبهنفس و استقالل را در ذهن مخاطب شکل بدهند .ازقضا ،موضوع تحقیق قرابت عجیبی با اندیشه
فمینیستی معاصر دارد که دم از آرمانهای زنانه و حق اشتغال زنان متأهل میزند .البته راوی خودش را فمینیست معرفی
نمیکند ،اما در روایات او مفروضات و ادبیات فمینیستی موج میزند و آنگاهکه هویت او با از دست دادن شغلش با
چالش روبهرو میشود از گزینههای محدود و فرصتهای ازدسترفته زندگی که به خاطر محدودیتهای شخصی و
تنگناهای منبعث از طبقه اجتماعی خانوادهاش که از پس هزینهها برنمیاومدن بر او تحمیلشده است سخن میگوید.
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هرچند این مصاحبه بدون حضور دیگران در خانه راوی انجام شد اما شباهت فراوانی با محتوا ،لحن و چشمانداز
مصاحبههای محقق با شش عضو دیگر باشگاه دارد زیرا زندگی این زنان شبیه به هم بوده است .اما قابل استنباط است
که روایتهای فردی آنها از مکالمات و گفتوگوهای چهلسالهای که درباره شکل و معنای زندگیشان داشتهاند تأثیر
پذیرفته است .مصاحبههای محقق این درك و تفاهم را آشکار کرد و در پیشانی ذهن آنان آورد.
ارزیابی مصاحبه بدین شیوه بههیچوجه آن را در حد و اندازههای لذت بردن از یک احساس خوشایند یا گفتن چیزهایی
که مصاحبهگر مایل به شنیدن آنهاست پایین نمیآورد .همچنین دال بر این نیستند که تهی از حقیقت میباشند و یا همه
ارزش یکسانی با هم دارند .بعضی از آنها پرمایهتر ،عالمانهتر ،و عمیقتر از دیگر مصاحبههاست و اطالعات بیشتری
برای تحلیلهای تاریخی در اختیار مورخ و مصاحبهگر یا مخاطب قرار میدهد .ضمن آنکه به ما کمک میکند تا ماهیت
ریشهدار ،مشروط و ذهنی مصاحبههای تاریخ شفاهی را درك کنیم.
 .3-77تاریخ شفاهی در اینترنت
فناوریهای الکترونیکی زمینه و امکاناتی را فراهم ساخته است تا مجموعههای موجود تاریخ شفاهی بهواسطه انتشار
صوت و تصویر مصاحبههای واقعی و متن پیاده شده آنها در اینترنت برای جمعیت بسیار عظیمی قابلدسترسی باشد.
درحالیکه عمومِ مورخان شفاهی ،فرصتهای انتشار جهانی آثارشان از طریق اینترنت را مغتنم شمردهاند ،بسیاری از
آنها نسبت به سهولت دسترسی به این آثار در وبسایتها که احتمال سوءاستفاده از مصاحبههای موجود را افزایش
داده است ،نظر خوشی ندارند .انتشار مصاحبهها در اینترنت بدون اجازه صریح راوی موجب دردسرهای ویژهای
میشود .بسیاری از مورخان معتقدند که انتشار اینترنتی این مصاحبهها ناقض حقوق راوی در تعیین میزان و سطح
دسترسی به مصاحبههایشان است .مشکل دیگر این است که هرکسی میتواند در فضای اینترنت هر مطلبی را با هر
کیفیتی منتشر کند .صرفنظر از این نگرانیها انتشار مصاحبهها از طریق اینترنت مزیتهای متعددی هم دارد .موتورهای
جستوجوی الکترونیکی به کاربران امکان میدهد تا به سهولت و بهسرعت و بدون نیاز به گوش دادن به ساعتها نوار
یا ورق زدن صدها یا هزاران صفحه متن پیاده شده مصاحبهها مطالب منطبق با عالیق خود را شناسایی و پیدا کنند.
لینکهای فوقمتنی 1منتخب یا پانویسهای مصاحبهها که با کلیک روی آنها میتوان به متن کامل دسترسی یافت به
خواننده امکان میدهد تا یک نظریه یا نقلقول را در متن کاملش بخواند؛ میزان دقت نویسنده یا مؤلف در حفظ انطباق
صدای راوی با متن پیاده شده مصاحبهاش را بسنجد؛ و ارزیابی کاملتری از نوع تفسیر نویسنده یا مؤلف از روایت
راوی به دست بیاورد .انتشار اینترنتی روایتها امکانی است که بدان وسیله میتوان شفاهی بودن تاریخ شفاهی را
استمرار بخشید و این جالبترین مزیت اینترنت است .تاریخ شفاهی در وهله اول یک پدیده شفاهی است بدین معنا که
«لحن و بلندی و کوتاهی صدا و ضرباهنگ کالم مردم حاوی معانی تلویحی و اشاراتی است که در نوشتار قابلتفهیم
نیستند .ممکن است در عبارات راوی ،بسته به آهنگ کالمش ،معانی ضدونقیضی برداشت شود که امکان تفهیم آن به
1. Hypertext
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شکل عینی در متن وجود ندارد ،اما پیاده کننده نوار مصاحبه تا حدودی شاید با کلمات خودش آنها را روشن ساخته
باشد ».مثالً میتوان به کنایه اشاره کرد که با لحن صدا میتوان به آن پی برد نه با کلمات .بنابراین اگر جملهای کنایهدار
نوشته شود نمیتوان کنایه را فهمید .به همینگونه است شنیدن گزارشهای راوی بهجای خواندن متن مکتوب
روایتهایشان که باعث میشود تأثیر عمیقتر ،انسانیتر و سهبعدیتری از سخنان آنها بگیریم .پسنیازی به توضیح
ندارد که انتشار اینترنتی مصاحبههای تاریخ شفاهی بهاحتمالزیاد مفیدتر از انتشار مکتوب آنهاست(شوپس ،بیتا).
 .70-77معرفی چند سایت تاریخ شفاهی
امروزه سایتهای متعددی با توجه به رویکرد و موضوع خود به ارائه تاریخ شفاهی میپردازند .برای نمونه میتوان به
«مجموعه تاریخ شفاهی مرکز تاریخ » IEEE1اشاره کرد .نشانی این وبسایت عبارت است از:
http://www.ieee.org/organizations/history_center/oral_histories_menu.html

این مجموعه مشتمل بر مصاحبه با  181متخصصی است که دنیا را در قرن بیستم متحول کردهاند .مقوالتی که در این
مصاحبهها به آنها پرداختهشده عبارت از «تاریخ ادغام مؤسسه مهندسان برق آمریکا با مؤسسه مهندسان رادیویی برای
تشکیل مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک»« ،مصاحبه با مهندسان و مدیران شاخص و سرشناس برق ژاپن»« ،پنجاهمین
سالگرد آزمایشگاه تشعشعات » MITو امثال آن است.
در تارنمایی دیگر صدها مصاحبه با کارگران ایالتهای جنوبی آمریکا از دهه  1971شکلگرفته است که هماکنون
متن آنها روی سایتی اختصاصی قرار دارد .مقوالت گوناگونی در این سایت اضافهشده است که برخی از آنها
عبارتاند از مقاالت مطبوعات تجاری و همچنین نامههایی که کارگران کارخانههای پنبهپاكکنی برای بیان نحوه زندگی
خود و مشکالتشان به فرانکلین روزولت مینوشتند .نزدیک به  71کلیپ صوتی  15ثانیهای تا هشتدقیقهای از مصاحبه
با کارگران در این سایت قرار دادهشده است.
همچنین میتوان به آرشیوهای تاریخ شفاهی جنگ جهانی دوم متعلق به دانشگاه راتگرز اشاره کرد که شامل
خاطرات مردان و زنانی است که در سالهای جنگ جهانی دوم چه در داخل و چه در خارج از آمریکا خدمت کردند.
این آرشیو از متن کامل بیش از  161مصاحبه با فارغالتحصیالن دانشگاه راتگرز و فارغالتحصیالن دانشگاه داگالس(سابقاً
موسوم به دانشگاه زنان نیوجرسی) تشکیل یافته است .بخش عمده مصاحبهها را دانشجویان دانشگاه راتگرز انجام
دادهاند .فهرستی الفبایی از مصاحبهها حاوی نام مصاحبهگران ،تاریخ و مکان مصاحبه ،دانشگاه مربوطه و سال تحصیلی،
منطقه جنگیِ محل خدمت و یگان مربوطه در سایت قرار دارد .همچنین کدهایی «توصیفی» در این فهرست وجود دارد
که محتوای مصاحبه شامل مشاغل نظامی(مانند پیادهنظام و توپخانه ،پرستار ،دریانورد و مهندس) و مشاغل غیرنظامی
(مانند هشداردهنده حمالت هوایی ،دانشجو ،کارمند و روزنامهنگار) را مشخص میکنند.
همچنین در سایت «زنان روزنامهنگار» مربوط به بنیاد باشگاه واشنگتن پرس 2به نشانی:
1

. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
. Washington Press Club Foundation
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http://npc.press.org/wpforal/ohhome.htm

پنجاهوهفت مصاحبهشونده به نمایندگی از سه نسل زنان روزنامهنگار آمریکا در مصاحبههای تاریخ شفاهی این سایت
شرکت نمودهاند که متن کامل زندگی  41تن از آنان قابلدستیابی است .این سه نسل عبارتاند از :نسل پیش از سال
1942؛ نسل جنگ جهانی دوم تا سال  1964و نسل پس از سال  .1964زنانی که در دهه  1921وارد حرفه
روزنامهنگاری شدند تا نسل امروزی زنان روزنامهنگار در این مجموعه مورد مصاحبه قرارگرفتهاند .همچنین افرادی که
در مطبوعات ،رادیو و تلویزیون به شغل خبرنگاری اشتغال داشتهاند نیز از این قاعده مستنثنی نشدهاند .موضوع
مصاحبهها حول محور مشکالت زنان در این حرفه و نحوه تأثیرگذاری آنها بر این حوزه است .مصاحبهها از یک تا
دوازده جلسه و هر جلسه حدود  21صفحه را شامل میشود.
دانشگاه کارولینای شمالی نیز در سایت خود به نشانیhttp://www.unc.edu/depts/sohp/sohpnew/ :

به ارائه «راهنمای تاریخ شفاهی» پرداخته است .در این سایت طرز کار و منابعی برای برنامهریزی و اجرای مصاحبههای
تاریخ شفاهی ارائهشده است .کتابچه راهنمای برنامه تاریخ شفاهی ایالتهای جنوبی ،قالبهای مصاحبه این برنامه و
کتابشناسی حاوی معرفی بیش از  51منبع تاریخ شفاهی است .قالبهای مصاحبه مشتمل بر یک برگه روی جلد،
توافقنامه مصاحبه ،توافقنامه مصاحبه مشروط ،فرم تاریخچه زندگی و فرم کلمات مناسب است .در کتابچه راهنمای این
برنامه ،توصیههایی درباره طراحی یک پروژه تاریخ شفاهی ،نحوه اجرای مصاحبه ،فهرست بندی ،پیاده کردن نوار
مصاحبه ،یادداشتهایی درباره هزینه و امکانات موردنیاز و ده نکته ویژه در مصاحبه ارائهشده است.
یک مورخ و مدرس به نام جودیت مایر 1اقدام به طراحی و تهیه این راهنمای دقیق و آموزندة تاریخ شفاهی کرده
است که شامل پیشنهادها و راهکارهایی برای گردآوری و نگهداری تاریخ شفاهی است .در این سایت با عنوان
«راهنمای گامبهگام تاریخ شفاهی» به نشانیhttp://www.dohistory.org/on_your_own/toolkit/oralHistory.html :

در قالب عناوینی چون «توضیح علت و نحوه گردآوری تاریخ شفاهی»« ،راهنماییهایی برای برنامهریزی و اجرای
مصاحبه شامل تحقیقات مقدماتی»« ،پیدا کردن مصاحبهشوندگان»« ،انتخاب امکانات و پرسیدن سؤاالت مفید» ارائهشده
است .مایر همچنین به چند موضوع اخالقی و مفهومی بسیار مهم در حوزه اجرای مصاحبه تاریخ شفاهی و استفاده از
آنها میپردازد .ازجمله این موارد سؤاالتی درباره صحت مطالب و گفتهها ،حدودوثغور تاریخ شفاهی ،راهکارهایی برای
غلبه بر مشکالت خاص مصاحبه و هموار نمودن راه یادگیری مصاحبهگران از تجربهها هستند.
 .77-77ارزیابی سایتهای تاریخ شفاهی
برای ارزیابی سایتهای تاریخ شفاهی میتوان به مواردی به شرح جدول  8-11توجه داشت.

1

. Judith Moyer
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جدول  .8-77سؤاالتی برای ارزیابی سایتهای تاریخ شفاهی
ردیف

محورها

1

هدف و
منشأ

سؤاالت ارزیابانه
آیا هدف سایت بهروشنی بیانشده است؟ کجا؟ چگونه؟
این سایت چه هدف آرشیوی ،آموزشی یا موارد دیگر را دارد؟
آیا هدف قابلاعتماد و مفیدی است؟
آیا اطالعات کافی در اختیار شما میگذارد تا بستر بزرگتری را که سایت موردنظر در چارچوب آن طراحی و
راهاندازی شده و همچنین منطق آن را بفهمید؟
چه علتی برای استفاده از این سایت میتوان بیان کرد؟

2

اعتبار

3

مشخصات

بانی و سازماندهندة این سایت چه فرد یا تشکیالتی است؟
چگونه متوجه آن شدهاید؟
آیا طراحان و سازماندهندگان این سایت افراد قابلاعتماد و معتبری هستند؟
آیا امکان تماس با مسئوالن سایت برای طرح سؤال یا موارد دیگر وجود دارد؟

سایت

آیا طراحی خوبی در سایت بهکاررفته است؟
آیا میتوانید بهراحتی از ساختار آن استفاده نمایید؟
آیا بهطور منظم اطالعات تازهای روی سایت گذاشته میشود؟
آیا گرافیکهایش کمکی به کاربر میکند یا مزاحم تمرکز او میشود؟
آیا لینکهایی به سایتهای دیگر گذاشته است؟
آیا این لینکها مفید و قابلاعتماد و متداولاند؟

4

مطالب

آیا در این سایت گزیده مصاحبهها قرار دادهشده یا خالصه آنها و یا صوت و متن کامل آنها؟

تاریخ

چگونه متوجه این موضوع میشوید؟

شفاهی در
سایت

آیا علت ارائه خالصه ،گزیده یا صوت و متن کامل مصاحبهها در سایت بیانشده است؟
چنانچه مصاحبههای واقعی در سایت قابل دریافت است آیا متن پیاده شده آنها ،صوت یا هر دو مقوله
قابلدستیابی است؟
آیا مشخصشده است که متن یا صدای مطالب سایت تا چه میزان اصالح یا دستکاری شدهاند؟

5

طراحی و

مصاحبهها به چه شکلی در سایت قرار دادهشدهاند؟ آیا بهراحتی قابلدستیابی هستند؟

کیفیت فنی

در صورت ارائه صدای مصاحبه ،آیا باکیفیت قابل قبولی دریافت یا پخش میشود؟ صدا را با چه کیفیتی
میشنوید؟ کیفیت صدا خوب است یا مشکل دارد و یا اصالً مفهوم نیست؟
چنانچه سایت از کاربران بخواهد تا خاطراتشان را ارسال کنند ،چه راهنماییهایی به کاربران میدهد؟ آیا ارسال
پاسخ بهراحتی صورت میگیرد یا با مشکالتی همراه است؟ پاسخها با چه کیفیتی به کاربران ارائه میشوند؟

6

زمینه برای
مصاحبه

آیا مصاحبهها-چه انفرادی یا یکجا -دارای زمینه مناسبی هستند؟
آیا سابقهای از عناوین و موضوعات مصاحبهها یا راویان ارائهشده است؟
آیا درباره هدف مصاحبهها ،متدولوژی پروژه و مصاحبه ،سوابق مصاحبهگران و سایر موارد اطالعاتی به کاربران
ارائهشده است؟
چه ابزارهایی برای ارزیابی هر مصاحبه در اختیار کاربر گذاشته است؟
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جستجوی

آیا فهرست یا راهنمای جستجو و پیدا کردن مصاحبههایی که حامی و بنیانگذار آن مدنظر داشتهاند در این سایت

سایت و

پیدا میشود؟

کیفیت

این راهنما یا فهرست تا چه حد کامل یا مفید میباشند؟

ارزیابی

آیا قابلیت جستجوی مصاحبهها برای کسب اطالعات درباره یک موضوع ویژه یا معین وجود دارد؟
آیا در جستجوها به استنادات مفیدی میتوان دستیافت؟
آیا در سایت مشخصشده است که مصاحبهها در کدام قسمت آرشیوشدهاند و آیا برای کاربران قابلدسترسی
هستند؟
فایده مصاحبهها چقدر است؟ آیا جالب ،پرمحتوا ،کامل ،قابلتوجه ،واقعی و غیره هستند؟
آیا اطالعات منحصربهفردی که در جای دیگری پیدا نمیشود دارند؟
از این مصاحبهها چه آموختید؟
آیا چیزهایی هستند که موجود نباشند و آروز داشتید در سایت پیدا میشد یا نسبت به انجام آنها تدبیری
اندیشیده بود؟

مجله انجمن تاریخ شفاهی یا  Oral History Reviewکه از سال  1973تا  1987به شکل ساالنه و ازآنپس به
شکل دوساالنه منتشر میشود و مشتمل بر مقاالت ،مصاحبهها ،مقاالت انتقادی و نقادانه ،نقد رسانه و کتاب مرتبط با
رویه عملی تاریخ شفاهی در شرایط و بسترهای گوناگون بهعالوه کاربرد و تفسیر مصاحبهها با اهداف و اغراض
گوناگون علمی و همگانی است (شوپس ،بیتا).
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فصل دوازدهم
روش پژوهش در مطالعات استراتژیک
هدف کلی :آشنایی با فرایند اجرای پژوهش در مطالعات استراتژیک
اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم مطالعات استراتژیک
 آشنایی با مالحظات جمعآوری داده در مطالعات استراتژیک
 آشنایی با مالحظات تجزیهوتحلیل یافتهها در مطالعات استراتژیک
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مقدمه
یکی از انواع روشهای پژوهش بهویژه در رشتههای مدیریت ،از نوع برنامهریزی استرتژیک است .در این نوع مطالعات
با سه رویکرد «طراحی ،اجرا و ارزیابی» برای برنامههای استراتژیک اقدام میشود .در این فصل به معرفی روش پژوهش
با تأکید بر مطالعات استراتژیک پرداخته میشود.
 .7-72مبانی مفهوم برنامهریزی استراتژیک
برای یک برنامه باید با شناخت وضع موجود ،راه رسیدن به وضع مطلوب را ترسیم کرد .برنامهریزی یک سلسله عملیات
منظم ،سامانمند و مرتبط با یکدیگر است که بهمنظور دستیابی به یکسری اهداف معین و مشخص در زمانی معین انجام
میشود .برنامهریزی به دو بعد راهبردی و عملیاتی تقسیم میشود .برنامههای استراتژیک1یا راهبردی برای دستیابی به
اهداف جامع سازمان طراحی میشود و از طریق آن ،مأموریت سازمان به اجرا درمیآید .برنامههای عملیاتی( 2اجرایی ن
تاکتیکی) بر جزئیات چگونگی اجرای برنامههای استراتژیک تأکید دارند .مطالعات استراتژیک در بعد «تدوین ،اجرا و
ارزیابی» صورت میگیرد .برای اجرای مطالعات استراتژیک در این سه بعد از الگوهای مطالعاتی مختلفی استفاده میشود.
با توجه به شرایط سازمان و اینکه برنامه برای نخستین بار نوشته میشود یا برای اصالح برنامههای قبلی و کمک به
پیاده سازی راهبردها و یا ارزیابی برنامه موجود از الگوهای مطالعاتی مختلفی بهره گرفته میشود .برای تدوین برنامههای
راهبردی در شکل کلی خروجی مطالعات شامل مواردی به شرح جدول  1-12خواهد بود.
جدول  .7-72انواع خروجی مطالعات تدوین برنامه راهبردی
توضیح

ردیف

انواع

1

مأموریت

2

تحلیل وضعیت

3

اهداف

4

پیشبینی منابع

5

راهبردها

6

خطمشیها

تعیین خطمشی ،روشها و مالكهای عملیات

7

ارزشها

تعیین مالكهایی ارزشی برای اجرای راهبردها

تنظیم بیانیه مأموریت یا مأموریت اصلی سازمان
با تحلیل محیط درون و بیرون سازمان از طریق تحلیل اِس دبلیو اُ تی(SWOT) 3
مقایسه وضع موجود با مطلوب و در ادامه تعیین اهداف و الویت آنها
بررسی و پیشبینی منابع برای تحقق اهداف
شناسایی راهبردهای الزم برای دستیابی به اهداف

تدوین استراتژیها 4شامل تعیین مأموریت ،چشمانداز ،شناسایی فرصتها و تهدیدها (محیط خارجی) ،نقاط قوت و
ضعف (محیط داخلی) ،تعیین اهداف بلندمدت ،تعیین استراتژیها ،تعیین نوع فعالیتی که سازمان میخواهد به آن بپردازد
یا از آن خارج شود ،شیوه تخصیص منابع و امثال آن میشود .اجرای استراتژیها مرحله عملی است که در آن کارکنان و
1.Strategic plans
2.Operational Plans
)3. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats(SWOT
4. Strategy Formation
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مدیران بسیج میشوند و استراتژیهای تدوین شده را به مرحله اجرا در میآورند .مرحلهای بسیار مشکل است و به هدایت
مدیر و ارتباط کارکنان و انگیزش آنان بستگی دارد .ارزیابی استراتژیها 1به آخرین مرحله در مورد استراتژیها تأکید دارد
که در آن با جمعآوری دادهها و شناسایی دائم عوامل داخلی و خارجی ،محاسبه و سنجش عملکردها و پیشنهادهایی برای
اقدامات اصالحی ارائه می شود .برای تدوین برنامه استراتژیک ،محقق ممکن است با سازمانی با یکی از شرایط جدول
 2-12مواجه باشد.
جدول  .2-72انواع شرایط سازمانها برای تدوین برنامه استراتژیک
توضیح

ردیف

انواع

1

دارای مأموریت

وضعیت مأموریت سازمان مشخص است اما اهداف و برنامه راهبردی ندارد.

2

دارای مأموریت و هدف

وضعیت مأموریت و اهداف سازمان مشخص است اما برنامه راهبردی ندارد.

3

دارای برنامه راهبردی

4

بدون سابقه

5

وابستگی منابع

دارای برنامه راهبردی است اما برنامه اجرا نمیشود.
هیچ برنامه و مأموریت و اهداف مشخصی ندارد.
دولتی ،خصوصی و عمومی

بدیهی است که هر یک از این شرایط به الگوی مطالعاتی خاص خود نیاز دارد .بنابراین پژوهشگر باید قبل از هر
اقدامی وضعیت و شرایط سازمان از ابعاد مورد اشاره را مشخص و سپس الگوی پیشنهادی و منطق استفاده از آن را معرفی
کند .محورهای مشترك در تمامی الگوها «تجزیهوتحلیل محیط داخلی و خارجی» سازمان است .بر اساس این تجزیهوتحلیل
و با استفاده از انواع روشهای تجزیهوتحلیل کمی و کیفی ،نسبت به تعیین بیانیه مأموریت ،اهداف ،راهبردها ،خطیمشیها
و ارزشهای محوری اقدام میشود .شکل  1-12نشان دهنده یک فرایند کلی از مظالعات استراتژیک و اجزای کلیدی آن
در طول سه مرحله «تدوین ،اجرا و کنترل» است .در شکل سه گام نخست «کنکاش مفهومی ،کنکاش محیطی و تصمیم-
گیری» به مرحله تدوین برنامه استراتژیک ،گام پیاده سازی به اجرا و گام سوم نمایشگر اقدامات مرحله کنترل و ارزیابی
است.

1. Strategy Evaluation
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شکل  .7-72فرآیند مطالعات استراتژیک در سه بعد «تدوین ،اجرا و کنترل)

این مراحل توسط یزدان پناه ( )1391در شکل  2-12بهشکل ملموستری ارائه شده است.

شکل  .2-72مدل جامع برنامهریزی استراتژیک (یزدان پناه)7937

در مطالعات استراتژیک دو الگوی رایج مورد استفاده در ایران ،یکی الگوی دیوید برای تدوین و دیگری الگوی سیستم
کارت امتیازی متوازن (برای استفاده در هر سه مرحله) است که در ادامه توضیح داده خواهند شد .نکته مهم ،تالش
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پژوهشگران در استفاده از ابزارهای مناسب جمعآوری داده در هر یک از این الگوها است که به نظر میرسد در رسالههای
دکتری تالش جدی برای روایی و پایاییهای ابزارهای جمعآوری داده و الگوهای تجزیهوتحلیل دادهها در این نوع
مطالعات صورت میگیرد.
 .2-72تدوین برنامه استراتژیک با الگوی دیوید
اصنوال ً اسنتراتژی زاییده دو اصل محیط رقابتی و محدودیت منابع است .بدون رقابت ،استراتژی امری بی معناست و هر
کجا محیط رقابتی باشنند ،این روند در چارچوب اسننتراتژیها کارسنناز اسننت .اسنناسنناً اسننتراتژی مجموعهای از قواعد
تصنمیمگیری برای جهت دادن به رفتار سنازمانی است .یک استراتژی تعهدی است به انجام یک مجموعه اقدام مشخص
به جای اقدامات دیگردر واقع تاکید استراتژی بر چیستی و چگونگی بافت فعالیت های سازمانی است.
به طور اسناسنی برنامه ریزی اسنتراتژیک یا راهبردی کوششی سازمان یافته و منظم برای تصمیمات مبنایی و اجرای
اقندامنات زیربنایی اسنننت که ماهیت فعالیت یک سنننازمان را در موقعیت محیطی و در ارتباط با دیگر سنننازمان ها در
چارچوب قانون نشننان می دهد (جوادین  .)1382الگوی کلی دیوید فرآیند مدیریت اسننتراتژیک در سننه مرحله «تدوین،
اجرا و ارزیابی» را به شرح شکل  3-12نمایش میدهد.
بازخور

بررسی عوامل خارجی

تعیین مأموریت

اهداف بلند مدت

استراتژیها

اهداف ساالنه و
سیاست ها

تخصیص منابع

ارزیابی عملکرد

بررسی عوامل داخلی

 ----تدوین استراتژی  ----------/------------------------------اجرای استراتژی /-----------ارزیابی استراتژی هاشکل  .9-72الگوی جامع مدیریت استراتژیک

همانطور که از شکل بر میآید در تمام طول فرایند ترسیم شده یک نظام بازخور وجود دارد که میتواند بر
خروجی هر مرحله اثرگذار باشد .در مطالعات صورت گرفته دیده میشود که پژوهشگر برای شروع مطالعه با تشکیل
گروه خبرگان به تعیین مأموریت یا ارزیابی مأموریت و بررسی «نقاط قوت و ضعف» و «فرصتها و تهدیدها» در ارتباط
با سازمان میپردازد .در این گام اهداف نیز تعیین میشود و در طول فرایند مطالعه مورد بازنگری قرار میگیرد .پس از
شناسایی دقیق و روشمند راهبردها ،در ادامه و بر اساس یافتهها حاصل از این بخش ضمن بازنگری راهبردها توسط
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خبرگان به بازنگری روی اهداف و در ادامه تدوین خط مشیها و ارزشهای محوری برای اجرای مؤثر راهبردها
پرداخته میشود.
 .7-2-72مالحظات روششناسی پژوهشی
در اغلب مطالعات تدوین راهبردها از دو نوع دادههای کیفی و کمی جمع آوری میشود .بنابراین پژوهشگر باید در
معرفی روش خود به روش ترکیبی اشاره کند .برای جمعآوری دادههای کیفی اغلب از روشهای مصاحبه فردی و
گروهی (گروه متمرکز) و برای دادههای کمی از روش پیمایش استفاده میشود .در شکل  4-12فرایند اجرای مطالعات
استراتژیک برای تدوین برنامه استراتژیک به شکلی کلی ترسیم شده است.
مرور مبانی نظری ،مطالعات و اسناد فرادستی
مصاحبه با نخبگان آگاه از موضوع

توزیع پرسشنامههای نیمه باز در بین نمونه آماری

تهیه لیست اولیه مأموریت ،چشم-
انداز و تحلیلSWOT
برگزاری جلسه شورای راهبردی برای تدوین مأموریت ،چشم انداز و تحلیل SWOT
تهیه ماتریس ارزیابی عوامل درونی وبیرونی

تعیین موقعیت راهبردی

تدوین ماتریس تحلیل  SWOTو استخراج

راهبردها
اجرای پژوهش
شکل  .4-72فرآیند

در این مدل پس از تدوین چشمانداز ،مأموریت و بیانیة مأموریت ،ارزشهای محوری با تجزیه و تحلیل وضعیت
موجود با توجه به ماتریس قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها ) (SWOTراهبردهای مربوطه استخراج ،سپس
راهبردهای هم راستا تجمیع و با استفاده از ماتریس ارزیابی موقعیت داخلی و خارجی سازمان تجزیهوتحلیل میشود .در
ادامه استفاده از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی ) (SPACEموقعیت راهبردهای سازمان مربوط ترسیم میشود.
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پس از آن با توجه به ماتریس برنامهریزی راهبردی کمی ) (QSPMکه روشی تحلیلی برای تشخیص راهبرد با مطلوبیت
باالتر است ،راهبردهای استخراج شده بهمنظور حرکت به سمت وضعیت مطلوب اولویتبندی میشوند.
 .2-2-72مالحظات نمونهگیری
برای جمعآوری دادههای کیفی اغلب از روشهای نمونهگیری غیرتصادفی و هدفمند استفاده میشود .هدفمندی انتخاب
بر اساس میزان خبرگی و آشنایی افراد با سازمان و ابعاد مختلف آن است .در شرایط مصاحبه فردی در صورتی که امکان
تشخیص خبرگی افراد در حوزه مورد مطالعه دشوار بود ،از روش گلوله برفی استفاده خواهد شد .در مصاحبه فردی
کفایت نمونه اغلب تا سطح اشباع نظری یا دریافت این مسئله که نظر تازهای وجود ندارد ،پیش میرود .در شرایط
مصاحبه گروهی یا روش گروه متمرکز بین  6تا  12نفر از افراد حائز شرایط در یک محیط جمع شده و توسط دبیر شورا
یا خود پژوهشگر ،سؤاالت کلیدی در جلسه مطرح و پاسخها در تعامل با نظرات صاحبنظرات جمعآوری میشود .در
برخی تحقیقات هم از روش دلفی استفاده شده است که طی آن نظرات با چندین مرحله رفت و برگشت نزد متخصصین
به جمعبندی نهایی میرسد .در روش دلفی تعداد نمونهها میتواند بیشتر و در صورتی که نظرات با رویکرد دادههای
کمی جمعآوری شوند ،به حداقل  31نمونه خبره نیاز است.
برای جمعآوری دادههای کمی نیز بر اساس یافتههای حاصل از مرحله کیفی ،پرسشنامهای ساخته میشود .این
پرسشنامه با روشهای پیشگفته مورد اعتباریابی و پایایی یابی قرار میگیرد و در صورت تأیید نهایی ،در سطح گسترده-
ای از جامعه مخاطب سازمانی با رویکرد پیمایشی مورد بررسی قرار میگیرد .مالحظات نمونهگیری این بخش بر اساس
همان مالحظات نمونهگیری در روش پیمایشی است.
 .9-2-72روندهای تدوین بخشهای غیر از استراتژی
روندهای تدوین بخشهای کلیدی همچون «بیانیه مأموریت ،چشمانداز ،اهداف ،خطمشیها ،ارزشهای محوری و
حوزههای کلیدی عملکرد» این بخشها اغلب با روش کیفی و از طریق مصاحبه گروهی با جمع خبرگان منتخب
صورت میگیرد .این روند می تواند در دو مرحله ،یکی قبل از تدوین استراتژی و دیگری بعد از تدوین استراتژی باشد.
 .7-9-2-72فرآیند تعیین مأموریت سازمان :پیش از تدوین و اجرای استراتژیهای گوناگون باید مأموریت سازمان را
به شیوه ای روشن تهیه کرد .برخی از روشهای تعیین بیانیه مأموریت سازمان در جدول  3-12معرفی شده است.
جدول  .9-72برخی روشهای تعیین بیانیه مأموریت
ردیف
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روش

1

انتخاب چندین موضوع مرتبط و ارائه به مدیران برای نگارش بیانیه مأموریت

2

ایجاد کمیتهای از مدیران ارشد برای بررسی نوشتهها و تهیه سند نهایی مورد تأیید همه و برخوردار از حمایت مدیران سازمان

3

استفاده از مشاوره سازمانهای تخصصی و پیمانکاران مجرب در این زمینه

4

تشکیل یک کارگروه با ویژگیهای خاص و مرتبط در درون سازمان

مأموریتهای سازمانها ،از نظر حجم ،محتوا ،شکل و پرداختن به جزییات با هم متفاوت هستند .برای نگارش بیانیه
مأموریت ،پاسخ به سؤاالتی به شرح جدول  4-12به صورتی اجمالی روان ،واضح و قابل فهم مفید است .پس از آماده
شدن پاسخ ها و نگارش متن اولیه بیانیه مأموریت ،باید چندبار آن را بازبینی و سپس نهایی کرد (اعرابی.)14-12 :1385 ،
جدول  .4-72سؤاالتی برای تهیه بیانیه مأموریت
سؤاالت

ردیف
1

این سازمان چه کاالها یا خدماتی را ارایه می دهد یا ارایه خواهد کرد؟

2

ارباب رجوعهای سازمان چه کسانی هستند یا خواهند بود؟

3

این سازمان در چه حوزهها یا بازارهای داخلی و خارجی و در چه محدوده جغرافیایی فعالیت میکند؟

4

این سازمان برای انجام فعالیتهای خود از چه نوع فناوری و با چه سطح پیشرفتگی بهره میگیرد یا خواهد گرفت؟

5

چه باورها ،ارزشها ،آرمانها ،آرزوها و اولویتهای اخالقی بنیادی بر این سازمان حاکم است؟

6

این سازمان از چه مزیت رقابتی یا ویژگی ممتازی نسبت به سایر سازمانهای رقیب برخوردار است؟

7

این سازمان چه قدر به کارکنان و مسایل آنها اهمیت داده و توجه میکند؟

8

این سازمان تاچه حد نسبت به مسایل اجتماعی مانند امور خیریه ،حفظ محیط زیست و ...حساس بوده و به تصویر ذهنی جامعه
از عملکرد خود اهمیت میدهد؟

9

در این سازمان تا چه اندازه به بقا ،رشد و سودآوری توجه میشود؟

 .2-9-2-72تدوین چشم انداز :چشمانداز نمایانگر آرزو و آرمان سازمان و تصویری از آینده است که در صورت تحقق
اهداف و مقاصد سازمانی قابل وصول خواهد بود .در تدوین چشم انداز دو موضوع محتوایی یعنی اطالعات داخل و
خارج سازمان ،و ارزشهای فعلی اثرگذار بر عملکرد سازمان بسیار مهم هستند .یک چشم انداز مؤثر باید دارای ویژگیهایی
به شرح جدول  5-12باشد.
جدول  .5-72ویژگیهای یک چشمانداز مناسب
ویژگیها

ردیف
1

آرمانی بودن

2

روشن ،چالشی و پیشرو بودن

3

قابل فهم و دارای انعطاف برای اعضای سازمان و جامعه

4

ترغیب کننده و دارای روح هدایت برای اعضای سازمان

 .9-9-2-72اهداف سازمان :اگر اهداف درست تدوین شوند باعث ایجاد چارچوب کاری ،جهتدهی رفتارکارکنان،
تصمیمگیریهای هدفمند و امکان ارزیابی موفق خواهند بود .برای اهداف طبقهبندیهایی مانند «کالن و خرد» یا «کلی و
عملیاتی» یا «بلند مدت ،میان مدت و کوتاه مدت» وجود دارد .اهداف بلند مدت نتایج خاصی است که سازمان برای تحقق
مأموریت و چشم انداز به دنبال دستیابی به آن است .این اهداف باید دارای ویژگیهایی چون «اختصاصی ،قابل اندازه
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گیری ،قابل دستیابی ،مرتبط بودن با چشم انداز و دارای محدودة زمانی» باشد .باید اهداف سازمان به نحوی تدوین شود
که برای نمونه در دوره زمانی چندساله (کلی) و ساالنه (عملیاتی) مشخص باشند .اهداف عملیاتی باید در مسیر دستیابی
اهداف کلی و دستیابی به اهداف کلی باید در مسیر حصول چشم انداز باشد .در تدوین اهداف باید به این ارتباط از اهداف
عملیاتی تا اهداف کلی و چشم انداز در چارچوب بیانیه مأموریت توجه داشت.
 .4-9-2-72ارزشهای محوری :ارزشهای محوری سازمان شامل اعتقادات بنیادی یا حقایقی است که سازمان آنها را
گرامی میشمارد یا نسبت به آنها حساس است .ارزشها ،بهترین نشانگرهای فلسفه وجودی سازمان و مشخص کننده
ویژگیهای مهم برای سازمان است .بیانیه ارزشهای محوری یا «اصول راهنمای سازمان» اغلب دارای ویژگیهایی به
شرح جدول  6-12است. .
جدول  .6-72ویژگیهای ارزشهای محوری مناسب
ویژگیها

ردیف
1

تأکید بر نحوه رفتار مناسب با مردم و جمعیت تحت پوشش سازمان

2

تأکید بر نحوه اداره سازمان ،چگونگی تصمیمگیریها و خدمات ارایه شده

3

تأکید بر انتظارات مربوط به مسؤلیت سازمان در ارایه خدمات و کیفیت خدمات ارایه شده

 .5-9-2-72حوزههای کلیدی عملکرد ( نتیجه) :شاخصهای کلیدی عملکرد یا  KPIبر معیارهایی برای بازخوردها در
مورد عملکرد تأکید دارد .این شاخصها با استراتژیها ارتباط دارند و مولفههای کیفیت ،کمّیت و زمان را در بر میگیرند.
اندازهگیری و ارزیابی عملکرد برای هر اولویت استراتژیک بر اساس اهداف بلندمدت و با حوزههای کلیدی عملکرد
(نتیجه) است .این شاخصها باید از ویژگیهایی مانند «اختصاصی ،مربوط ،مناسب ،عینی ،معرف ،شفاف و ساده بودن»
برخوردار باشند .هر سازمان از هر نوع و اندازه باید استراتژیها را ارزیابی کند .کادر مدیریت در هنگام ارزیابی استراتژی
باید در مورد مفروضات و انتظارات پرسشهایی را مطرح کند ،در این اقدام باید ارزشها و اهداف مورد بررسی و ارزیابی
قرار گیرند و سرانجام ،مدیریت سازمان برای ارزیابی استراتژی خالقیت و ابتکار عمل به خرج دهد و برای ارایه شاخصها
یا معیارها راهها و روشهای تازهای پیشنهاد کند .برای اهداف گزارشدهی این موضوع حائز اهمیت است که بهطور روشن
حوزههایی در سازمان شناسایی شوند که به اندازهگیری نتایج سازمان در طبقات مختلف و زیر مجموعههای مربوطه کمک
میکنند .در واقع باید با این شاخصها بتوان میزان حصول به نتیجه در اهداف عملیاتی را مشخص کرد.
 .4-2-72روند تدوین استراتژی

در شکلی کلی برای تدوین استراتژی گامهایی به شرح شکل  5-12برداشته میشود.
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شکل  .5-72گامهای تدوین استراتژی

اینگامها در زبان مطالعات استراتژیک به صورت مراحلی به شرح جدول  7-12پیاده سازی میشود.
جدول  .1-72مراحل پیادهسازی گامهای تدوین استراتژیها
مرحله

ردیف

مرحله اول :ورودی

1

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی  EFEیا ماتریس بررسی رقابت CPM

2

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی IFE

1

ماتریس تهدیدها ،فرصت ها ،نقاط ضعف و نقاط قوت TOWS 1یا SWOT

2

ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیکSPACE 2

3

ماتریس گروه مشاوران بستنBCG 3

4

ماتریس ارزیابی همزمان عوامل داخلی و خارجی(IE) 4

5

ماتریس استراتژی اصلی )(GSM

1

ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی QSPM

مرحله دوم :مقایسه
(با یک یا چند مورد از
روشها)

مرحله سوم :تصمیمگیری

اقدامات

5

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
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در مرحله اول یا ورودی اطالعات اصلی مورد نیاز برای تدوین استراتژیها مشخص و در مرحله دوم یا مقایسه،1
انواع استراتژیهای ممکن شناسایی و بین عوامل اصلی داخلی و خارجی توازن و تعادل برقرار میشود .در مرحله سوم یا
تصمیمگیری 2تنها از یک روش منحصر به فرد ،یعنی ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی (QSPM) 3استفاده میشود.
در ماتریس مزبور از اطالعات ارایه شده در مرحله اول استفاده میشود تا بتوان انواع استرتژیهای قابل اجرای شناسایی
شده در مرحله دوم را بهشیوه ای عینی و بدون اعمال نظر شخصی مورد ارزیابی قرار داد (دیوید.)356 :1999 ،
 .5-2-72مرحله ورودی 4برای تدوین استراتژی
 .7-5-2-72ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ) :(IFEبررسی عوامل داخلی بر نقاط قوت و ضعف تأکید دارد .نقاط قوت
شنامل «منبع ،مهارت ،توانایی یا مزیتی خاص» و نقاط ضنعف شامل «کمبود منابع یا مهارت و توانایی الزم برای عملکرد
اثر بخش» در درون سنازمان اسنت .برای بررسنی این موارد در درون سازمان میتوان نقاط قوت و ضعف را در مواردی
چون «ساختار ،راهبرد ،سیستم ،کارکنان ،مهارتها ،سبک ،ارزشهای مشترك» 5به شرح جدول  8-12جستجو کرد.
جدول  .8-72عوامل قابل استفاده برای بررسی عوامل داخلی
توضیح

ردیف

عوامل

1

ساختار

با تأکید بر ابعاد تمرکز ،پیچیدگی و رسمیت

2

راهبرد

ایجاد کننده تعهداتی برای سازمان بهمنظور تحقق اهداف کالن سازمان با توجه به پیشبینی تحوالت

3

سیستم

فرابندهای تبدیل کننده ورودیهای مختلف سازمان به خروجیهای خاص

4

کارکنان

انواع نیروهای سازمان در سطوح و تخصصهای مختلف

5

مهارتها

ویژگیها و توانمندیهای برجسته سازمان و افراد آن در مقایسه با رقبا

6

سبکها

الگوهای رفتاری و سبکهای مدیریتی

7

ارزشهای مشترك

اصول و مفاهیم ارزشی القاکننده سازمان به افراد سازمانی

این عوامل را میتوان در محورهایی به شرح جدول  9-12در درون سازمان در قالب مطالعه اسناد و پرسش از افراد
مطلع مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
جدول  .3-72محورهای قابل بررسی در زمینه عوامل مورد اشاره
ویژگیها

ردیف
1

مقایسه با عملکرد گذشته سازمان

2

ارزیابی خدمات سازمان و نظرات دریافت کنندگان خدمات

3

مقایسه با حریفان و رقبا

4

مقایسه با عوامل کلیدی موفقیت در انجام ماموریت و دستیابی به مطلوبیت های استراتژیک
1. Matching stage
2. Decision stage
)3. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM
4. Input stage
)5. Structure, Strategy, System, Staff, Skill, Style, Shared values (7S
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پرسشنامه جدول  11-12شامل فهرستی بهمنظور تعیین «نقاط قوت و ضعف» واحدهای وظیفهای سازمانی است .پاسخ
«خیر» به هر سؤال بیانگر ضعف و پاسخ «بله» بیانگر نقطه قوت بالقوه است(دیوید.)337-335 :1999 ،
جدول  .70-72پرسشنامه تعیین وضعیت عوامل داخلی(قوت وضعف) سازمان
گویه ها

ردیف

مدیریت
1

آیا سازمان از مفاهیم یا اصول مدیریت استراتژیک استفاده می کند؟

2

آیا اهداف کوتاه و بلندمدت سازمان قابل اندازهگیری و روشن هستند؟

3

آیا مدیران سطوح مختلف سازمانی برنامهریزی اثربخشی دارند؟

4

آیا مدیران تفویض اختیار مناسبی دارند؟

5

آیا سازمان ساختار مناسبی دارد؟

6

آیا شرح وظایف و شرایط الزم برای احراز مشاغل مشخص و روشن است؟

7

آیا کارکنان از روحیه خوبی برخوردار هستند؟

8

آیا سطح جابهجاییها و غیبتهای کارکنان منطقی است؟

9

آیا شیوه پرداخت پاداش و حقوق سازمان موفق است؟

1

آیا بخش بندی بازار به شیوه ای اثر بخش انجام شده است؟

2

آیا سازمان در میان رقبا جایگاه مناسبی دارد؟

3

آیا سهم سازمان از بازار رو به رشد است؟

4

آیا کانالهای توزیع محصول سازمان مناسب هستند؟

5

آیا بخش فروش سازماندهی اثر بخشی دارد؟

6

آیا سازمان از تحقیقات بازاریابی استفاده میکند؟

7

آیا محصول سازمان برای مشتریان از کیفیت خوبی برخوردار است؟

8

آیا محصول سازمان قیمت مناسبی دارد؟

9

آیا سازمان در زمینه «تبلیغ ،ترویج و شناساندن محصول» استراتژی اثربخشی دارد؟

11

آیا سازمان برنامهریزی بازاریابی و بودجه بندی اثر بخشی دارد؟

11

آیا مدیران بازاریابی سازمان دارای تجربه و آموزش کافی هستند؟

بازاریابی

امور مالی
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1

آیا تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی مناسبی برای سازمان وجود دارد؟

2

آیا سازمان از نظر مالی قوی است؟

3

آیا سازمان می تواند برای دورههای کوتاه مدت سرمایه مورد نیاز را تأمین کند؟

4

آیا سرمایه در گردش سازمان کافی است؟

5

ایا سازمان برای بودجهبندی سرمایهای از رویههای اثر بخش استفاده میکند؟

6

آیا سازمان میتواند از طریق انتشار اوراق قرضه یا سهام ،برای دورههای بلندمدت ،سرمایه مورد نیاز را تأمین کند؟

بله

خیر

7

آیا سیاست تقسیم سود سازمان معقول است؟

8

آیا سازمان با سرمایه گذاران و سهامداران روابط حسنه دارد؟

9

آیا مدیران سازمان دارای تجربه و آموزش الزم هستند؟

1

آیا عرضه کنندگان مواد اولیه ،قطعات و سایر وسایل الزم ،قابل اعتماد هستند؟

2

آیا تشکیالت ،تجهیزات ،ماشین آالت و دفاتر در وضع و شرایط مناسبی هستند؟

3

آیا سازمان برای کنترل موجودیها از رویهها و سیاستهای اثربخشی استفاده میکند؟

4

آیا سازمان برای کنترل کیفیت از رویهها و سیاستهای اثربخشی استفاده میکند؟

5

آیا ماشینآالت ،کارخانهها ،منابع و بازار (از نظر استراتژیک) در مکانهای مناسبی قرار دارند؟

6

آیا سازمان از نظر فناوری شایستگی الزم را دارد؟

1

آیا سازمان برای تحقیق و توسعه از تشکیالت مناسبی برخوردار است؟

2

آیا قراردادهای سازمان برای تحقیق و توسعه با سازمان های دیگر بر مبنای هزینه و منفعت بسته میشوند؟

3

آیا کارکنان بخش تحقیق و توسعه واجد شرایط هستند؟

4

آیا منابع واحد تحقیق و توسعه به شیوهای اثربخش تخصیص مییابند؟

5

آیا سیستم رایانه و اطالعات مدیریت مناسب است؟

6

آیا بین واحد تحقیق و توسعه و سایر واحدهای سازمان ،ارتباطی اثربخش وجود دارد؟

7

آیا فناوری محصوالت ،از نظر رقابتی مناسب است؟

تولید

تحقیق و توسعه

سیستم اطالعات رایانه
1

آیا در سازمان برای تصمیم گیری ،همه مدیران از سیستم اطالعاتی استفاده می کنند؟

2

آیا سیستم اطالعاتی دارای یک مدیر یا مقام ارشد اطالعاتی در سازمان است؟

3

آیا داده های موجود در سیستم اطالعات به صورت منظم ،به روز می شوند؟

4

آیا مدیران و مسئوالن واحدهای مختلف سازمان در عرضه داده ها به سیستم اطالعاتی همکاری می نمایند؟

5

آیا برای ورود به سیستم اطالعات سازمان ،کلمه های رمز مناسب وجود دارد؟

6

آیا استراتژیست های سازمان با سیستم های اطالعاتی سازمان های رقیب آشنا هستند؟

7

آیا کسانی که از سیستم اطالعات سازمان استفاده می کنند ،صمیمی هستند؟

8

آیا همه استفاده کنندگان از سیستم اطالعات ،می توانند مزایای رقابتی ناشی از اطالعات ارایه شده را درك نمایند؟

9

آیا سازمان برای استفاده کنندگان از سیستم اطالعاتی کارگاه های آموزش رایانه دایر کرده است؟

11

آیا محتوای داده های سیستم اطالعاتی به صورتی دایم بهبود می یابند؟

برای تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ،(IFE) 1پنج مرحله به شرح جدول  11-12صورت میگیرد.

1. Internal Factor Evaluation(IFE) Matrix
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جدول  .77-72مراحل تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی IFE
ردیف

توضیح

انواع

1

تهیه فهرست .1

پس از شناسایی عوامل داخلی  11تا  21قوت و ضعف را فهرست کنید (ابتدا فرصت و سپس تهدید).

2

وزن دهی

.1

تعیین ضریب اهمیت عوامل از صفر(بی اهمیت) تا (1بسیار مهم) به نحویکه مجموع ضریبها یک

3

رتبه بندی

.1

4

ضرب وزن در رتبه

شود.

5

تعیین نمره نهایی .1

بر اساس اثرگذاری در سازمان ،فرصتها با رتبه  3یا  4و تهدیدها با رتبه 1و  2تعیین میشوند.
حاصلضرب ستونهای دوم یا وزنها در سوم یا رتبهها
جمع ستون چهارم یا حاصلضرب وزنها در رتبهها که عددی بین  1تا 4خواهد شد.

پس از شناسایی نقاط قوت و ضعف ،جدول ماتریس ارزیابی عوامل درونی تهیه میشود .این ماتریس یک جدول چند
ستونی است که در ستون اول آن «قوتها و ضعفهای سازمان» فهرست میشود .ستون دوم مربوط برای تعیین ضریب
اهمیت با وزن دهی است و در آن هر یک از عوامل قوت و ضعف با توجه به نقطه نظرات اعضای شورای راهبردی
وزندهی خواهند شد .مجموع ضریب اهمیت (وزن) کلیه قوتها و ضعفها باید برابر یک باشد ( .)∑=1در ستون سوم
ماتریس با توجه به میزان شدت عامل (رتبه) به هر یک از ضعفها نمرات1یا  2و به هر یک از قوتها نمرات  3یا  4تعلق
خواهد گرفت .در ستون چهارم ماتریس ،ضریب ستونهای  2و  3هریک از عوامل در یکدیگر ضرب میشوند تا امتیاز هر
یک از عاملها جداگانه محاسبه شود .سپس امتیاز محاسبه شده کلیه عاملها با یکدیگر جمع میشوند تا امتیاز نهایی عوامل
درونی تعیین شود .این نمره نهایی بین  1تا 4خواهد بود .اگر نمره به ( 4باالتر از میانگین  )2/5نزدیک شود ،یعنی سازمان در
عوامل داخلی (قوتها و ضعفها) شرایط مناسبی دارد .اگر این عدد به ( 1کمتر از میانگین  )2/5نزدیک شود به معنای
نامناسب بودن وضعیت سازمان از نظر عوامل داخلی است .جدول  12-12نمونه جدول ماتریس ارزیابی عوامل داخلی را
نشان میدهد.
جدول  .72-72ماتریس ارزیابی عوامل درونی
ردیف

فهرست نقاط قوت سازمان

ضریب اهمیت

شدت عامل (رتبه)

(وزن)

 9یا 4

امتیاز یا نمره

.7
....
ردیف

فهرست نقاط ضعف سازمان

ضریب اهمیت

شدت عامل (رتبه)

(وزن)

 7یا 2

.2
....
جمع کل ضریب و امتیازات عوامل درونی
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∑=7

-

امتیاز یا نمره

 .2-5-2-72ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ) :(EFEبررسی عوامل خارجی بر فرصتها و تهدیدها تأکید دارد.
فرصت شامل «موقعیت ،زمان ،زمینه یا شانسی مطلوب» در محیط بیرونی سازمان برای انجام کاری یا تحقق چیزی است.
سازمان با فرصتها میتواند به نتایج یا عواید قابل توجهی دست یابد .تهدید «موقعیت ،زمان یا زمینهای نامطلوب» در
پیرامون سازمان است که بر خالف خواسته و خارج از کنترل سازمان عمل میکنند .بر این اساس ،هر عنصر یا وضعیت
خطرزا برای موجودیت منافع یا ارزشهای حیاتی سازمان «تهدید» است.
در مواردی به ارزیابی عوامل خارجی «تجزیه و تحلیل صنعت 1و بررسی عوامل محیطی »2هم گفته میشود .محیط
پیرامون یا بیرون از سازمان را می توان در دو سطح عمومی یا کالن و تخصصی یا خرد به شرح جدول  13-12بررسی
کرد(اعرابی.)15 :1385 ،
جدول  .79-72انواع نیروهای خارجی

توضیح

ردیف

انواع محیط

1

عمومی یا کالن

با اثر غیر مستقیم بر فعالیتهای سازمان مانند نیروهای اقتصادی ،فرهنگی ،فناوری ،سیاسی و امثال آن

2

تخصصی یا خرد

با اثر مستقیم بر سازمان مانند نیروهای دولت ،رقبا ،مشتریان ،اتحادیههای کارگری ،تجاری و امثال آن

برای بررسی عوامل خارجی باید اطالعات الزم درباره نیروهای سطح کالن و خرد خارجی بهخوبی جمع آوری شود.
برای این منظور میتوان از انواع تحقیقات پیمایشی درباره «مشتریان و بازار» ،نشریات معتبر و امثال آن بهره گرفت .پس
از گرد آوری اطالعات باید برای شناسایی فرصتها و تهدیدها ،جلسههایی با افراد مطلع و خبره یا مدیران سازمان برگزار
شود .برای استفاده موثر از آنها باید عوامل خارجی را باید بر روی یک صفحه کاغذ یا تابلو نوشت و از حاضران خواست
که این عوامل را به ترتیب اولویت و بر حسب اهمیت از نظر اثرگذاری در موفقیت بنویسند .عوامل مهم اثرگذار در
موفقیت سازمان در صنایع مختلف و با گذشت زمان تغییر میکنند (دیوید .)218-216 :1999 ،برای آشنایی هر چه بیشتر
عوامل خارجی سطح کالن و خرد ،فهرستی از آنها در جدول  14-12ارایه شده است.

1. IIndustry Analysis
2. Environment Scanning
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جدول  .74-72فهرستی از عوامل خارجی سطح کالن و خرد
شامل

ردیف

عوامل کالن

1

فناوری اطالعات

2

اقتصادی

3

فرهنگی -اجتماعی

4

سیاسی ،دولتی/قانونی

5

اختراعات

انواع موارد اثرگذار در چرخه حیات محصوالت تولیدی ،نوآوری در عرصه کاالها و خدمات

6

جهانی

نهادهای بین المللی ،قوانین جهانی تشکلهای منطقهای ،فرهنگها ،زبانها ،نژادها ،مذاهب و...

7

زیست محیطی

عوامل زیست محیطی در برگیرنده عناصر محیط طبیعی مثل آب ،هوا ،جنگل ،نفت و امثال آن

ردیف

عوامل خرد

1

رقبا

2

عرضه کنندگان

3

مشتریان

خریداران محصول

4

اتحادیهها

انواع اتحادیههای صنفی ،تجاری و کارگری

5

واسطههای مالی

تحول در رایانه ،ارتباطات راه دور ،گردآوری دادهها ،انواع نرم افزارها و امثال آن
نقدینگی ،تولید ناخالص ملی ،الگوی مصرف ،تورم ،مالیات و امثال آن
ازدواج ،طالق ،اخالق ،نگرش به کار ،سبک زندگی و امثال آن
قوانین و مقررات دولتی ،محیط زیست ،امنیت و امثال آن

شامل
شناسایی سازمان های رقیب
عرضه کنندگان کاالها و خدمات

بانکها و مؤسسات مالی

برای بررسی عوامل محیطی سازمانهایی مثل سازمانهای تجاری که نقش رقبا بسیار مهم است میتوان محورهایی به
شرح جدول  15-12را مورد بررسی قرار داد.
جدول  .75-72محورهای بررسی رقبا برای تحلیل وضعیت خارجی
محورها

ردیف
1

شناسایی نقاط قوت ،ضعف ،اهداف و راهبردها

2

شناسایی راهبردهای مواجهه آنها با تحوالت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و امثال آن

3

میزان آسیبپذیری آنها سازمان ما در برابر راهبردهای آنها و بالعکس

4

وضعیت جایگاه محصوالت آنها در جامعه

5

میزان منابع و سرمایههای توسعهای

برای تهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی یا  EFEگامهایی به شرح جدول  16-12برداشته میشود.
جدول  .76-72مراحل تهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی EFE1
ردیف

توضیح

انواع

1

تهیه فهرست .2

پس از شناسایی عوامل خارجی  11تا  21فرصت و تهدید را فهرست کنید (ابتدا فرصت و سپس تهدید).

2

وزن دهی

.2

تعیین ضریب اهمیت عوامل از صفر(بی اهمیت) تا (1بسیار مهم) به نحویکه مجموع ضریبها یک

3

رتبه بندی

.2

4

ضرب وزن در رتبه

شود.
بر اساس اثرگذاری در سازمان ،فرصتها با رتبه  3یا  4و تهدیدها با رتبه 1و  2تعیین میشوند.
حاصلضرب ستونهای دوم یا وزنها در سوم یا رتبهها
1. External Factor Evaluation Matrix
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5

تعیین نمره نهایی .2

جمع ستون چهارم یا حاصلضرب وزنها در رتبهها که عددی بین  1تا 4خواهد شد.

در ستون اول ماتریس ارزیابی عوامل خارجی عناوین فرصتها و تهدیدهای سازمان فهرست میشود .ستون دوم آن
مربوط به ضریب اهمیت (وزن) هر یک از عوامل فرصت و تهدید است .ضریب اهمیت با توجه به نقطه نظرات اعضای
شورای راهبردی درج میشود .مجموع ضریب اهمیت (وزن) کلیه فرصتها و تهدیدها باید برابر یک باشد ( .)∑=1در
ستون سوم ماتریس با توجه به میزان شدت عامل یا میزان اثرگذاری آن بر سازمان به هر تهدید رتبه  1یا  2و به هر فرصت رتبه
 3یا  4داده خواهد شد .درستون چهارم ماتریس ،ستونهای  2و  3در هم ضرب میشوند تا نمره هر عامل خارجی بهطور
جداگانه محاسبه شود .سپس با جمع تمام نمرات عوامل خارجی یا همان ستون چهارم ،امتیاز کلی و نهایی حاصل از ارزیابی
مجموعه عوامل خارجی بهدست خواهد آمد .اگر این عدد به  4نزدیک شود (باالتر از نمره میانگین  )2/5یعنی سازمان در برابر
عوامل خارجی واکنش مناسبی دارد و این بهمعنای استفاده خوب از فرصتها و کنترل مناسب بر آثار تهدیدها است .اگر این
عدد به ( 1کمتر از میانیگن  )2/5نزدیک شود ،یعنی سازمان نتوانسته از فرصتها استفاده یا روی تهدیدها کنترل اعمال کند.
جدول  17-12نمونه جدول ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی را نشان میدهد.
جدول  .71-72ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
ردیف

فهرست فرصتهای سازمان

ضریب اهمیت (وزن)

شدت عامل (رتبه)  9یا 4

امتیاز یا نمره

7
2
....
ردیف

فهرست تهدیدهای سازمان

ضریب اهمیت (وزن)

شدت عامل (رتبه) 7یا 2

امتیاز یا نمره

7
....
جمع کل ضریب و امتیازات عوامل بیرونی

∑=7

-

نکته :برای سهولت در روش نمره دادن ،می توان حاصل ضریب اهمیت (وزن)را برابر  111در نظر گرفت و در
محاسبات نهائی برعدد  111تقسیم کرد.
با توجه به اهمیت رقبا در برخی سازمانهای تجاری در مواردی از «ماتریس بررسی رقابت» یا  CPMبرای شناسایی
وضعیت رقبا هم استفاده میشود .در این ماتریس نیز همان مراحل قبل دنبال میشود با این تفاوت که بهجای فهرست
کردن فرصت ها و تهدیدها ،عوامل موفقیت رقبا فهرست خواهد شد .سپس رقبای مهم به ترتیب ضرایب ،رتبه و نمره هر
عمل درباره هر یک را بررسی می کنیم و در نهایت نمره کلی وضعیت رقیب به عنوان عاملی خارجی برای ما مشخص
خواهد شد .البته در تفسیر این اعداد باید دقت کنیم که سازمان با نمره نهایی  3/25حتماً بهتر از سازمان با نمره  2/8نیست.
این اعداد تنها بیانگر تو ان نسبی سازمان هستند .بنابراین هدف این نیست که به عددی منحصر به فرد برسیم ،بلکه هدف
دستهبندی و ارزیابی اطالعات به گونهای قابل استفاده در تصمیمگیری است (دیوید.)269-267 :1999 ،
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 .6-2-72مرحله مقایسه برای تدوین استراتژی
مرحله مقایسه را میتوان با یک چند روش مانند «ماتریس ارزیابی همزمان عوامل داخلی و خارجی ،ماتریس تحلیل
 ،SWOTماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک  ،SPACEماتریس گروه مشاوران بستن  BCGیا ماتریس
استراتژی اصلی» انجام داد .در ابتدای این مرحله استراتژیهایی با تأکید بر طی مراحل تدریجی سازمان برای گذر از
وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب بر اساس «مأموریت ،اهداف بلندمدت ،ارزیابی عوامل داخلی -خارجی و یا
بر اساس استراتژی های موفق گذشته» نوشته میشوند .در نشست خبرگان یا شورای راهبردی باید درباره استراتژیهای
گوناگون بحث و آنها را بر اساس اهمیت و اولویت به شرح جدول  18-12فهرست کرد.
جدول  .78-72محورهای فهرست و اولویتبندی استراتژیها
نوع رویکرد به استراتژی

اولویت
اول

باید اجرا شود.

دوم

اجرای آن خوب است.

سوم

میتواند اجرا شود.

چهارم

نباید اجرا شود.

حال با هر یک از الگوهای روشهای مقایسهای میتوان از این استراتژیها انتخاب کرد.
 .7-6-2-72ماتریس تحلیل TOWSیا  : SWOTیکی از رایجترین الگوها با مقایسههای زوجی است .در این مرحله
راهبردهای سازمان با توجه به موقعیت راهبردی در یکی از چهارخانههای «ماتریس ارزیابی همزمان عوامل داخلی و
خارجی» انتخاب میشود .برای این منظور الگویی به شرح جدول  19-12ترسیم میشود و در بخش باالی جدول
عوامل داخلی یعنی در یک بخش نقاط قوت و در بخش دیگر آن نقاط ضعف فهرست میشوند .در سمت راست جدول
عوامل خارجی و در کادر باال عوامل فرصت و در کادر پائین آن عوامل تهدید فهرست خواهند شد.
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جدول  .73-72ماتریس تحلیل SWOT
نقاط قوت )(S

عوامل داخلی

عوامل خارجی

نقاط ضعف )(W

نقاط قوت را فهرست کنید.

نقاط ضعف را فهرست کنید.

.1

.1

.2

.2

....3

....3

فرصت ها )(O

استراتژی های WO

استراتژی های SO

فرصت ها را فهرست کنید.

با نقاط قوت ،از فرصت ها استفاده کنید.

با فرصت ها ،نقاط ضعف را رفع کنید.

.1

.1

.1

.2

..2

.2

....3

.....3

... 3

تهدیدها )(T

استراتژی های WT

استراتژی هایST

تهدیدها را فهرست کنید.

برای دوری از تهدیدها ،از نقاط قوت استفاده کنید.

نقاط ضعف را کاهش دهید و از تهدیدها پرهیز کنید.

.1

.1

.1

.2

.2

.2

....3

.....3

.....3

برای تکمیل ماتریس تحلیل  SWOTاقداماتی به شرح جدول  21-12را باید انجام داد.
جدول  .20-72اقدامات الزم برای تکمیل ماتریس تحلیل SWOT
اقدام

ردیف
1

نقاط قوت با فرصتها مقایسه و راهبردهای منتخب آن در خانه  SOنوشته میشود.

2

نقاط ضعف با فرصتها مقایسه و راهبردهای منتخب آن در خانه  WOنوشته میشود.

3

نقاط قوت با تهدیدها مقایسه و راهبردهای منتخب آن در خانه  STنوشته میشود.

4

نقاط ضعف با تهدیدها مقایسه و راهبردهای منتخب آن در خانه  WTنوشته میشود.

در هر مرحله دو عامل با هم مقایسه تا همه استراتژی های قابل اجرا مشخص شوند .در این مرحله هدف انتخاب بهترین
استراتژیها نیست ،لذا همه استراتژی هایی حاصل از این ماتریس ،انتخاب و اجرا نخواهد شد .میتوان از راهبردهای
خانههای مجاور هم کمک گرفت .در این شرایط پیشنهاد می شود که به یک خانه محدود نشد و بهطور همزمان از چندین
نوع راهبرد استفاده کرد.
هنگام استفاده از این نوع ماتریس باید برای ارائه هر استراتژی مبتنی بر نقاط قوت یا ضعف با اولویتهای فهرست شده
یا شماره آنها مانند  S1, O2اشاره داشت تا دلیل منطقی ارائه استراتژی بیشتر آشکار شود .برای نمونه به یک ماتریس
تکمیل شده در جدول  21-12توجه کنید.
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جدول  .27-72یک نمونه ماتریس تحلیل  SWOTتکمیل شده
نقاط ضعف )(W

نقاط قوت )(S
.1در مراکز بسیار پرجمعیت قرار دارد.

.1روابط ضعیف کارگری

 .2سه سال پیاپی از گردش نقدی مثبتی برخوردار بوده

 .2نسبت جاری برابر با .1/25

.3نرخ فروش دو برابر صنعت

 .3به هنگام کاهش درآمد ،هزینه عملیاتی ثابت است.

 .4اقدامات موثر برای کاهش هزینه ها

 .4هزینه های عمومی سه برابر هزینه رقیب است.

.5سود آوری خوب

 .5سازمان های وام دهنده شرایط سختی دارند.

فرصت ها )(O

استراتژی های SO

 .1سازمان های بزرگی پیشنهاد ادغام داده اند.

دایر کردن فروشگاه در شهر ایکس

.1

استراتژی های WO
در دیگر فروشگاه ها ادغام شوند.

.1

)(s1, o2, o5

 .2تعداد مشتریان در شهر ایکس رو به افزایش است.

تهدیدها )(T

)(o1, o2,w3, w4, w5

استراتژی هایST

.1

بیش از  %81انگیزه خرید ندارند.

.2

فروش محصول فصلی است.

.3

رقابت بسیار شدید است.

.1

استراتژی های WT

راه اندازی  21فروشگاه عرضه محصول

کاهش هزینه های سربار

.1

)(W3, W4, T3, T2

)(S1, T3

 .2-6-2-72ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک ) :(SPACEبرای تشکیل این ماتریس ،سازمان باید نمرات
حاصل از ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی را در ابعاد افقی و عمودی این ماتریس قرار دهد تا جایگاه سازمان
یا کسب و کار در خانههای این ماتریس مشخص شود و بتوان استراتژی مناسبی را برای آن انتخاب کرد .ماتریس داخلی
و خارجی به دو شکل «نه خانه و چهارخانه» است (اعرابی .)56 :1385 ،در ماتریس نه خانهای نمرات ماتریسهای عوامل
خارجی و داخلی در یک طیف سه بخشی از قوی( 3الی  ،)4متوسط( 2الی  )3و ضعیف ( 1الی  )2در ابعاد افقی و عمودی
قرار میگیرند .در ماتریس چهار خانهای این نمرات در یک طیف دو بخشی قوی( 2/5الی  )4و ضعیف (1الی  )2/5قرار
خواهند داشت .در شکل  7-12ماتریس نه خانه ای نمایش داده شده است.
نمره نهایی ارزیابی عوامل داخلی

نمره نهایی ارزیابی عوامل خارجی

4

2/5

3
خانه سوم

3

خانه ششم

2
خانه دوم

خانه پنجم

1
خانه اول
حانه چهارم

2/5
2

خانه نهم

خانه هشتم

خانه هفتم

1
شکل  .1-72ماتریس نه خانهای موقعیت و اقدام

چنانچه موقعیت سازمان در یکی از خانه های دوم ،سوم یا ششم باشد ،استراتژی رشد و توسعه برای آن پیشنهاد می
شود .اگر در یکی از خانه های اول ،پنجم یا نهم قرار گیرد ،استراتژی حفظ و نگهداری یا ثبات توصیه میشود .و اگر در
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یکی از خانههای چهارم ،هفتم و هشتم باشد ،استراتژی کاهش ،برداشت ،واگذاری یا انحالل توصیه میشود (اعرابی،
 .)56 :1385در مجموع ماتریس نه خانهای سه وضعیت اصلی را مشخص و سه دسته استراتژی پیشنهاد میکند اما ماتریس
چهارخانه ای چهار دسته استراتژی به شرح شکل  8-12ارایه میکند.
نمره نهایی ارزیابی عوامل داخلی

نمره نهایی ارزیابی عوامل خارجی

4

2/5
خانه دوم :تهاجمی

1
خانه اول :محافظه کار

2/5
خانه چهارم :رقابتی

خانه سوم :تدافعی

1
شکل  .8-72ماتریس چهارخانه ای موقعیت و اقدام

ماتریس چهارخانهای موقعیت و اقدام از روشهای بسیار پرکاربرد است که حاصل تقاطع خطی است که از دو نمره
تحلیل عوامل داخلی و خارجی بهدست میآید .خطوط در امتداد دو نقطه در نقطهای در یکی از خانههای این ماتریس
قرار میگیرد (شکل .)9-12

شکل  .3-72ماتریس ارزیابی چهارخانهای موقعیت و اقدام برای انتخاب استراتژی

با توجه به استقرار نقطه حاصل از تقاطع دو نمره ماتریسهای ارزیابی عوامل داخلی و خارجی در یکی از چهار
خانه ماتریس شکل  ،9-12موقعیت راهبردی سازمان به شرح جدول  22-12مشخص خواهد شد.
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جدول  .22-72انواع موقعیت راهبردی سازمان بر اساس ماتریس ارزیابی همزمان عوامل داخلی و خارجی
نوع راهبرد

ردیف

موقعیت

1

منطقه SO

راهبرد تهاجمی یا رشد و توسعه

2

منطقه ST

راهبردهای رقابتی شامل نگهداری و حمایت درونی

3

منطقهWO

راهبردهای محافظه کارانه شامل نگهداری و حمایت درونی

4

منطقه WT

راهبردهای تدافعی شامل برداشت ،واگذاری ،کاهش و انحالل

موقعیت خانه تهاجمی ،یعنی سازمان در بهترین وضع ممکن قرار دارد و میتواند استراتژیهایی را انتخاب کند که با
استفاده از قوتها از فرصتها بهره برداری ،نقاط ضعف را برطرف و تهدیدها را کنترل کند .در موقعیت محافظهکار یعنی
باید استراتژیهایی مبتنی بر حفظ شایستگی های اصولی و پرهیز از خطرهای بزرگ انتخاب شود .در موقعیت تدافعی
سازمان باید استراتژیهایی مبنی بر اصالح نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدها اتخاذ کند .موقعیت رقابتی نیز بر انتخاب
استراتژیهای رقابتی تأکید دارد.
 .9-6-2-72ماتریس گروه مشاوران بوستون) : (BCGاین ماتریس از طریق بررسی سهم نسبی بازار و نرخ رشد صنعت،
مجموعه داراییهای سازمان 1را کنترل میکند .مقصود از سهم نسبی بازار یک بخش در یک صنعت خاص ،نسبت به سهم
بازاری است که بزرگترین سازمان رقیب در همان صنعت دارد .در این ماتریس بر روی محور افقی «وضعیت سهم نسبی
بازار» در پیوستاری از صفر تا یک و با میانگین  1/5نشان داده میشود .نقطه وسط یا مانیگن نمایانگر برخورداری از نیمی
از سهم بازار در صنعت مورد نظر است .در محور عمودی «نرخ رشد صنعت» بر مبنای فروش و بر حسب درصد است.
درصد نرخ رشد میتواند بین  -21تا  +21با عدد صفر در وسط یا میانگین است (شکل .)11-12
وضع سهم نسبی بازار
میانگین

1/1

1

1/51

عالمت پرسش(؟)

ستاره

7

2

سگ

گاوشیرده

4

9

 +21زیاد
 1میانگین

نرخ رشد فروش صنعت(درصد)

کم

زیاد

 -21کم

شکل  .70-72ماتریس گروه مشاوران بوستون

1. Business portfolio
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در ماتریس گروه مشاوران بوستون هر یک از خانهها نامی به شرح جدول  23-12دارند.
جدول  .29-72انواع مفاهیم در خانههای گروه مشاوران بوستون
ردیف

خانهها

نوع راهبرد

1

عالمت پرسش

سهم نسبی بازار اندك ولی نرخ رشد باال در صنعت مورد نظر با تأکید بر استراتژیهای تمرکز مانند رسوخ

2

ستاره

3

گاو شیرده

4

سگ

در بازار ،توسعه بازار یا توسعه محصول
سهم نسبی باالی بازار و نرخ رشد صنعت باال با تأکید بر استراتژیهایی مانند یکپارچگی عمودی به باال،
یکپارچگی عمودی به پایین ،یکپارچگی افقی ،رسوخ در بازار ،توسعه بازار ،توسعه محصول و مشارکت
سهم نسبی باالی بازار و نرخ پایین رشد صنعت با تأکید بر استراتژیهایی چون توسعه محصول یا
استراتژیهای همگون
سهم نسبی پایین بازار و نرخ پایین رشد صنعت با تأکید بر استراتژی کاهش فعالیت

 .4-6-2-72ماتریس داخلی و خارجی ) :(IEاین ماتریس بخشهای مختلف سازمان را در  9خانه به شرح نمودار
 11-12قرار میدهد .برخی استراتژیستها به هنگام تدوین استراتژی ،هر دو ماتریس را تهیه میکنند.
نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
میانگین

 1تا 1/99

1

2تا 2/99

2

3تا 4

4

3

4
باال ( 3تا )4

9

2

7

6

5

4

متوسط(2تا )2/99

3

8

1

2

شکل  .77-72ماتریس داخلی و خارجی

3

پایین ( 1تا )1/99

نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

ضعیف

قوی

1

با «ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی» میتوان موقعیت راهبردی سازمان را نشان داد .برای تشکیل این ماتریس،
نمره ماتریس ارزیابی عوامل داخلی یا درون سازمانی در ردیف افقی و نمره ماتریس ارزیابی عوامل خارجی در ردیف
عمودی قرار میگیرند .برای تهیه ماتریس داخلی و خارجی باید از جمع نمره های نهایی حاصل از بخش ها استفاده کرد.
در ماتریس داخلی و خارجی باید از جمع نمرههای نهایی حاصل از عوامل داخلی و خارجی استفاده کرد .در ماتریس
داخلی و خارجی جمع نمره های نهایی عوامل داخلی از  1تا  1/99نشان دهنده ضعف داخلی سازمان است؛ نمره های 2
تا  2/99نشان دهنده این است که سازمان در وضع متوسط قرار دارد و نمره های  3تا  4بیانگر قوت سازمان است .به
همین شیوه جمع نمره های نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی از 1تا  1/99بیانگر ضعف سازمان ،نمره های  2تا 2/99
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بیانگر این است که سازمان در وضع متوسط قرار دارد و نمره های  3تا  4بیانگر این است که سازمان در وضعی عالی قرار
دارد .میتوان ماتریس داخلی و خارجی را به سه ناحیه به شرح جدول  24-12تقسیم کرد.
جدول  .24-72انواع راهبردهای انتخابی با توجه به نواحی ماتریس داخلی و خارجی
ردیف

نواحی

نوع راهبرد

1

 2 ،1یا 4

استراتژیهای منجر به رشد و ساخت مانند تمرکز شامل رسوخ در بازار ،توسعه بازار ،توسعه محصول یا

2

 5 ،3یا 7

استراتژیهایی با هدف حفظ و نگهداری وضع موجود مانند استراتژی رسوخ در بازار و توسعه محصول

3

 8 ،6یا 9

استراتژیهای برداشت محصول یا رها کردن

استراتژیهای مبتنی بر یکپارچگی عمودی به باال ،یکپارچگی عمودی به پایین و یکپارچگی افقی

 .4-6-2-72ماتریس استراتژی اصلی :هر سازمان در هر وضعی که باشد در یکی از خانه های متعلق به این ماتریس
قرار میگیرد .ماتریس استراتژی اصلی بر پایه دو بعد به شرح جدول  25-12می باشد.
جدول  .25-72ماتریس استراتژی اصلی
رشد سریع بازار
خانه شماره 2

خانه شماره 7

موقعیت رقابت قوی

توسعه محصول ،یکپارچگی عمودی به باال و

توسعه محصول ،یکپارچگی افقی ،واگذاری

پایین ،یکپارچگی افقی و تنوع همگون

و انحالل
خانه شماره 9

خانه شماره 4
 .7استراتژیهای :تنوع همگون ،تنوع افقی،

 .7استراتژیهای :کاهش ،تنوع همگون ،تنوع

موقعیت رقابت ضعیف

 .7استراتژیهای :توسعه بازار ،رسوخ در بازار،

 .7استراتژیهای :توسعه بازار ،رسوخ در بازار،

افقی ،تنوع ناهمگون ،واگذاری و انحالل

تنوع ناهمگون و مشارکت
رشد کند بازار

سازمان های در خانه شماره یک ،دارای رشد سریع بازار و موقعیت رقابت قوی و از نظر استراتژیک در وضع عالی
هستند .سازمانهای در خانه شماره دو ،در صنعت رو به رشد هستند اما قدرت رقابت الزم را ندارند .باید علت این
ناکارآمدی را شناسایی و مشخص کرد که سازمان برای بهبود موقعیت رقابتی به چه تغییراتی نیاز دارد .سازمانهایی در
خانه شماره سه ،در صنایع با رشد کند با موضعی ضعیف رقابت میکنند .این سازمانها باید با تغییرات سریع و زیربنایی
از انحالل و نابودی خود جلوگیری کنند .سازمان های در خانه شماره چهار ،از نظر رقابتی دارای موضعی قوی اما در
صنعتی با آهنگ رشد کند هستند (دیوید.)384 -382 :1999 ،
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 .1-2-72مرحله تصمیمگیری برای تدوین استراتژی
در این مرحله اغلب از «ماتریس برنامهریزی راهبردی کمی» 1یا  QSPMاستفاده میشود .در این روش جذابیت نسبی
راهبردها برای اولویتبندی مشخص و بهترین راهبرد به صورت عینی و کمی انتخاب خواهد شد .این ماتریس الگویی به
شرح جدول  26-12دارد.
جدول  .26-72ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی

عوامل

عوامل خارجی و داخلی

انواع استراتژیهای قابل اجرا

ضریب
استراتژی اول

استراتژی دوم

استراتژی سوم

نمره

جمع

نمره

جمع

نمره

جمع

جذابیت

نمره

جذابیت

نمره

جذابیت

نمره

عوامل اصلی خارجی

اقتصادی
سیاسی/قانونی /دولتی
اجتماعی -فرهنگی
فن آوری
رقابتی

جمع عوامل خارجی

1

مدیریت

عوامل اصلی داخلی

بازاریابی
امور مالی /حسابداری
تولید /عملیات
تحقیق و توسعه
سیستم اطالعات رایانه

جمع عوامل داخلی
جمع کل امیتاز استراتژی

1
2

8-1

8-1

8-1

ستون سمت راست ماتریس شامل عوامل داخلی و خارجی شناسایی شده در مرحله اول یا ورودی است .در ستون ضریب
نتایج ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و داخلی نوشته میشود .در ستون سمت چپ انواع استراتژیهای قابل اجرای حاصل
از مرحله دوم یا مقایسه نوشته میشود .باید برای گزینش استراتژیها و ورود آنها به ماتریس برنامهریزی استراتژیک
کمی از قضاوت شهودی مناسب برخوردار بود.

)1. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM

214

در ستون عوامل بسیار مهم داخلی (قوتها و ضعفها) و عوامل بسیار مهم خارجی (فرصتها و تهدیدها) ،در نظر
گرفته می شود .در مورد انتخاب هر یک از این عوامل باید این سؤال پاسخ داد که «آیا این عامل در تعیین یا گزینش
راهبردها نقش عمده دارد؟» اگر پاسخ منفی بود یعنی آن عامل نقش مهمی در تعیین و انتخاب راهبرد ندارد و لزومی به
درج آن در ماتریس نیست .در ادامه به هریک از این عوامل داخلی و خارجی وزن یا ضریب داده شود .ضریبها مانند
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی هستند .پس از آن باید نمره جذابیت هر یک از راهبردها را در رابطه با عوامل
داخلی و خارجی مشخص کرد .نمره جذابیت نشان دهنده توان و قابلیت راهبرد در برخورد مناسب با عوامل داخلی و
خارجی است .نمره جذابیت را میتوان در مقیاسی چهار ارزشی از «بدون جذابیت ،تاحدی جذاب ،جذابیت معقول و بسیار
جذاب» با اختصاص نمراتی از  1تا  4برای آنها تعیین کرد .مجموع نمرههای جذابیت نشان دهنده جذابیت نسبی هر یک از
راهبردها است .سپس نمره نهائی جذابیت از حاصل ضرب اهمیت هر یک ازعوامل (قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید) در
نمره جذابیت مربوط به هر راهبرد درستونهای مختلف ماتریس برنامهریزی راهبرد کمی به دست خواهد آمد .هر راهبرد
دارای نمره بیشتر ،بیانگر مطلوبیت آن راهبرد نسبت به سایر راهبردها است.
یکی از نقاط قوت ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی این است که میتوان به ترتیب یا به صورت همزمان مجموعه-
ای از استراتژی ها را مورد بررسی قرار داد .با این ماتریس ،تعداد نامحدودی از استراتژیها را میتوان بررسی کرد .از دیگر
نقاط قوت آن این است که استراتژیست ها ،همه عوامل داخلی و خارجی را به صورت یکپارچه در فرآیند تصمیمگیری
میگنجانند .از نقاط ضعف آن هم این است که همیشه به قضاوتهای شهودی و مفروضات سنجیده نیاز دارد.
 .9-72استفاده از سایر الگوهای مکمل
در برخی از پژوهشهای راهبردی روند کار به نحوی دنبال میشود که در ابتدا با نظر خبرگان ،متخصصان و صاحب-
نظران استراتژیها انتخاب میشوند و در ادامه بر مبنای منظرهای چهارگانه «مالی ،مشتری ،فرایندهای داخلی و رشد
یادگیری» سنجههایی تعیین خواهد شد تا با استفاده از رویکرد کارت امتیاز متوازن ) (BSCمراحل بهبود مستمر و راه-
کارهای آن در کاهش خطاها ،افزایش رضایت مشتری و کاهش زمان فعالیت تحلیل و توصیف خواهد شد .همچنین در
مواردی از رویکرد شش سیگما برای این منظور استفاده میشود.

215

بخش سوم
مالحظات حقوقی و
اخالقی پژوهش

216

فصل سیزدهم
مالحظات حقوقی پژوهش
هدف کلی :آشنایی با مالحظات حقوقی پژوهش
اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم حقوق پژوهش
 آشنایی با انواع مصادیق سرقت علمی
 آشنایی با قوانین حق مؤلف

217

مقدمه
پژوهشگر باید با اشراف به موضوع مطالعه و برخورداری از مهارت فنی و دانش الزم پژوهش را انجام دهد .او باید
بداند که از کجا و چگونه پژوهش را آغاز کند و چگونه آن را ادامه دهد و درنهایت چطور فرایند پژوهش را جمعبندی
کند تا به نتیجه دلخواه برسد .در فرآیند پژوهش شناخت مالحظات حقوقی پژوهش بسیار مهم است.
 .7-79مفهوم حقوق پژوهش
«حقوق» عبارت است از «مجموعه قواعد سازماندهی شده که بر اعضای جامعه تحمیل میشود و واجد ضمانت
اجرای جمعی است» .این قواعد بر بستر یک نظم اجتماعی شکل میگیرند .نظم حقوقی ،سامان دهنده «روابط میان
افراد»« ،افراد با نهادهای عمومی» و «نهادهای عمومی با یکدیگر» است .درواقع ،نظم حقوقی مجموعهای از هنجارهاست
که در قانون اساسی و سایر قوانین موجود برای تنظیم روابط و وضعیتهای حقوقی هر جامعه انسانی شکل میگیرد.
اصل حاکمیت قانون اقتضا میکند که تمام امور جامعه بر طبق قوانین عمومی باشد تا «زمینه برخورداری همه مردم
از حقوق و تکالیف یکسان و ممانعت از خودسری» فراهم شود .یکی از خصایص بارز قانون ،الزامآور بودن آن است.
در حوزه پژوهش قوانین مشخصی وجود دارد که اطالع از آنها برای پژوهشگر الزامی است .فقدان شناخت الزم از
قوانین پژوهشی میتواند باعث خسارتهای مادی و اعتباری جدی به پژوهشگر شود .در برخی موارد ناآگاهی باعث
اتهام بسیاری از پژوهشگران به مواردی چون سرقتهای ادبی شده است .بر این اساس هر پژوهشگر برای فعالیت مؤثر
و مناسب خود به آگاهی از انواع قوانین «رسمی ،سازمانی و بینالمللی» در حوزه پژوهش به شرح جدول  1-13نیاز
دارد.
جدول  .7-79انواع قوانین پژوهشی
توضیح

ردیف

انواع قوانین

1

رسمی کشوری

2

سازمانی

اساسنامه ،آئیننامه ،مقررات ،نظامنامه ،دستورالعمل ،منشور اخالق و شیوهنامههای سازمانی

3

بینالمللی

بر اساس توافق بین دولتها و ملتها تنظیمشده

قانون اساسی ،مصوبات مجلس شورای اسالمی ،مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی ،مصوبات شورای
عالی فضای مجازی و دیگر اسناد حقوقی رسمی کشور

مباحث حقوقی پژوهش بیشتر مربوط به مالکیت فکری است .مالکیت فکری به آفرینشهای ذهنی ازجمله کتاب،
مقاله ،ترانه ،موسیقی ،طرحهای صنعتی ،اختراعات و مانند اینها اشاره دارد ،که به دو مقولة «مالکیت ادبی-هنری» و
«مالکیت صنعتی» تقسیم میشود .حقوق مالکیت فکری ،مانند سایر حقوق مالکیتی دیگر ،به پدیدآورنده و مؤلف بهعنوان
صاحب اثر اجازه میدهد از اثر محافظت کند و با حق تألیفی که در اختیار دارد در راستای کسب سود و منفعت از اثرش
قدم بردارد؛ این همان حقّی است که در ماده  27اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز به آن اشارهشده است.
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 .2-72انواع مصادیق سرقت علمی
سرقت علمی دارای مصادیق متعددی است که برخی از مهمترین آنها به شرح جدول  2-13خواهد بود.
جدول  .2-79انواع مصادیق سرقت علمی
توضیح

ردیف

انواع

1

استناد ندادن

2

استناد نامتناسب

3

ترجمه

1

استفاده از آثار و ایدههای دیگران بدون استناددهی
شامل استنادهای ناقص ،گمراهکننده ،بیشازحد و نقلقول کوتاه ناقص
ترجمه اثر خود به زبان دیگر بدون استناددهی و ترجمه اثر دیگری بدون استناددهی

آشکارترین نوع سرقت علمی استفاده از آثار و ایدههای دیگران بدون استناددهی و شامل مواردی چون «نویسندة
شبح یا پنهان ،رونویسی ،مقالة معجون ،استتار جزئی ،تنبل کاری و خود سرقتی» 2به شرح جدول  3-13است.
جدول  .9-79انواع سرقت علمی از نوع استناد ندادن
توضیح

ردیف

انواع

1

نویسنده پنهان

انتشار آثار بینامی بنام خود یا اشخاص دیگر

2

رونویسی

کپیبرداری قسمتی از متن دیگران بدون استناد

3

مقالة معجون

کپیبرداری از چند مطلب و تلفیق دادهها بدون تغییر خاص و نداشتن استناد

4

استتار جزئی

تالش برای تغییر ظاهر و نه محتوا با تغییر کلمات و عبارات درحالیکه اصل ایده متعلق به دیگری است.

5

تنبل کاری

صرف زمان زیاد برای سرهم کردن متنها و ایدههای دیگران بهجای تالش برای خلق ایده و اثر

6

خود سرقتی

استفاده فرد از آثار قبلی خودش که قبالً منتشرشده بدون دادن استناد

در مواردی هم سرقت علمی در عین استناددهی 3رخ میدهد .ازجمله این موارد میتوان به «استناد ناقص ،استناد
گمراهکننده ،نقلقول ناقص ،استناد بیشازحد و جنایت کامل» 4به شرح جدول  4-13اشاره کرد (عباسیان.)1397 ،
جدول  .4-79انواع سرقت علمی در شرایط استناد دادن
توضیح

ردیف

انواع

1

استناد ناقص

2

استناد گمراهکننده

3

نقلقول ناقص

استناد به منبع درست است اما درج عالمت نقلقول برای موارد استفاده از عین عبارت انجامنشده است.

4

استناد بیشازحد

استناد و عالمت نقلقول رعایت میشود اما اثر فاقد محتوای بکر و جدید بهعنوان رسالت پژوهش است.

5

جنایت کامل

با رعایت اصول استناد در چند مورد ،در مواردی آگاهانه ایدهها و مطالب دیگران به نام خود ثبت میشود.

اشاره به نام نویسنده اثر اما کوتاهی در ذکر سایر مشخصات کتابشناختی برای یافتن منبع
یا کور که در آن اطالعات دقیقی برای یافتن منبع وجود ندارد.

1. Sources not Citted
2. The Ghost Writer, The Photocopy, The Potluck Paper, The Poor Disguise, The Labor of Laziness, SelfPlagiarism
3. Source Citted
4. The Forgotten Footnote, The Misinformer, The Too-Perfect Paraphrase, The Resourceful Citer, The Perfect
Crime
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پژوهشگر هنگام استفاده از کار دیگران در اثر خود ،یکی از سه حالت به شرح جدول  5-13را انجام میدهد که
برای پیشگیری از سرقت علمی در هر سه حالت نیاز به استناد دارد.
جدول  .5-79انواع روشهای استفاده از کار دیگران در رساله
توضیح

ردیف

انواع

1

خالصهنویسی

تلخیص و گزینش جمالت و کوتاهتر کردن متن با استفاده از جمالت متن اصلی

2

بازنویسی

یا نقل به مضمون که در آن ایده و فکر اصلی به زبان پژوهشگر نوشته میشود.

3

نقلقول مستقیم

عین مطلب از مقصد برداشته و به پژوهش منتقل میشود.

برای نقلقول مستقیم در فارسی از گیومه به شکل « » و در انگلیسی از کوتیشن مارك به شکل " " استفاده میشود.
بهتر است از آوردن عالمت نقلقول انگلیسی هنگام نگارش به زبان فارسی پرهیز کرد .در موارد خاصی که تعداد واژهها
بیش از یک جمله و در حد یک بند (پاراگراف) باشد ،از تورفتگی 1استفاده میشود تا نشان دهد این عبارات و واژهها
عیناً از منبع دیگری آورده شده است .در خالصهنویسی هم استفاده از گیومه و تورفتگی اقدامی ضروری و البته حرفهای
است .استناد نقلقول مستیم به بیش از یک بند ،جز در موارد استثناء مناسب نیست و بهتر است که این کار با مالحظات
انجام شود .فقدان توجه الزم به اصول استناد دادن برای استفاده از متون دیگران ،احتمال ارتکاب سوء رفتار پژوهشی را
افزایش میدهد.
اگر بازنویسی بهخوبی انجام نشود ،حتی باوجود استناد آوری ،احتمال چالش محتواربایی یا سرقت علمی وجود
دارد .باید بهخوبی به خواننده نشان داد که کدام قسمت از نوشته ،ایدة دیگران و کدام قسمت حرفها و افکار خود فرد
است .به بازنویسی ،پارافریز 2یا نقل به مضمون یا نقلقول غیرمستقیم هم گفته میشود .در این رابطه مفهوم «بازنویسی
نادرست و فریبکارانه »3به هنگامی اشاره دارد که اصول بازنویسی بهخوبی رعایت نشود و استفادة لفظ به لفظ از
واژههای متن مرجع خارج از حد مجاز باشد .گاهی خود عبارت پارافریزینگ بسته به بافت متن ،اشاره به «بازنویسی
نادرست و متقلبانه» دارد (رجبزاده عصارها.)1396 ،
 .9-72قوانین حق مؤلف
به «حق مؤلف»« ،حق پدیدآورنده» یا «کپیرایت» هم گفته میشود .کسی که اثری را پدید میآورد ،قانون او را
پدیدآورنده (نویسنده ،مؤلف ،مصنّف ،شاعر و امثال آن) میشناسد و حقوقی را برای او لحاظ میکند .در ایران قانون
حمایت از حقوق مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان به این مقوله پرداخته است .حق معنوی کتاب به اموری چون «شناخته
شدن اثر به نام خود پدیدآورنده و امکان تغییر آن» میپردازد .قوانین حق مؤلف به دنبال مواردی به شرح جدول 6-13
هستند (قاسمی و فنازاد.)1397 ،

1. Intention
2. Paraphrasing
3. Inappropriate Paraphrasing or Unacceptable Paraphrasing
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جدول  .6-79امور مورد تأکید در قوانین حق مؤلف
موارد

ردیف
1

حفظ منافع قانونی و بهحق پدیدآورندگان

2

مصونیت پدیدآورندگان از آسیبهای استثمار و سوءاستفاده

3

محافظت از هرگونه تعدی به رابطه فرد با اثرش

4

تنظیم رابطه پدیدآورنده و اثرش با جامعه و در چهارچوب قانون

باید به این نکته توجه داشت که کشورها با توجه به فرهنگها روشها و چارچوب خاص خود را برای اجرای این
امور دارند.
در کتابها صفحه پشت صفحه عنوان بلند را «صفحه حقوقی» مینامند .در این صفحه عالوه بر نامهای افراد
صاحب حق ،اغلب با نمادها و یادداشتها بر حق مؤلف تأکید میشود .برای نمونه در برخی کتابها جمالتی چون
«حق چاپ محفوظ است»« ،حق طبع محفوظ است»« ،همه حقوق برای ناشر محفوظ است» یا «حقوق برای مؤلف
محفوظ است» به چشم میخورد .عبارتها به این معنی است که هیچکس جز آنکه بهحق او اشارهشده است ،نمیتواند
کتاب را چاپ کند و اگر دست به این کار بزند ،با قانون روبهروست .کشورهایی که به معاهدههای حق مؤلف پیوستهاند
از نماد © در صفحه حقوقی و وسط همین صفحه استفاده میکنند .برای مثال:
©2000 by L. Seashore
که معنای آن این است که این کتاب برای نخستین بار در سال  2111چاپشده و حق مؤلف از آن فردی به نام «ال.
سیشور» است .این نماد که اکنون در شمار نمادهای بینالمللی است در سال  1952در «معاهده ژنو» برگزیده شد .نماد
 Pداخل دایره به معنای این است که حقوق برای ناشر محفوظ است (آذرنگ.)1383 ،
همچنین تبدیل قالب کتاب به نرمافزار یا انتشار یک کتاب یا مقاله علمی بهصورت تحریفشده در یک رسانه
همگانی بدون اجازه از صاحب اثر از موارد نقض مالکیت فکری است .ماده  7قانون «حمایت از مؤلفان ،مصنفان و
هنرمندان» اشاره دارد که «نقل از اثرهایی که انتشاریافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبی ،علمی ،فنی ،آموزشی و
تربیتی و بهصورت انتقاد با ذکر مأخذ در حدود متعارف مجاز است» .برای نقلقول از آثار دیگران چهار شرط به شرح
جدول  7-13نیاز است (قاسمی و فنازاد.)1397 ،
جدول  .1-79شرایط الزم برای نقلقول از آثار دیگران
شرایط

ردیف
1

تنها از آثار منتشرشده میتوان نقلقول کرد.

2

مأخذ باید قید شود ،مگر در مورد جزوات درسی که ذکر مأخذ الزامی نیست.

3

نقل از اثر دیگر برای مقاصد ادبی ،علمی ،فنی ،آموزشی و تربیتی بهصورت انتقاد و تقریظ و نه برای مقاصد تجاری

 .1مطلبی را در تمجید کتاب یا نوشتهای نوشتن
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1

در نقل از اثر حدود متعارف رعایت شود.

4

چهار معیار مهم برای استفاده منصفانه از آثار دیگران به شرح جدول  8-13وجود دارد؛ در غیر این صورت استفاده
نوعی نقض کپیرایت است.
جدول  .8-79معیارهای استفاده منصفانه از آثار دیگران
شرایط

ردیف
1

برای مقاصد آموزشی و غیرانتفاعی بودن

2

توجه به ماهیت و طبیعت اثر

3

توجه به میزان و اهمیت ماهوی بخش مورداستفاده از کل اثر

4

تأثیر استفاده بر بازار احتمالی یا ارزش اثری که حقوق ناشی از آن نقض شده

در حال حاضر ،بیشتر نظامهای حقوقی ،قواعدی را برای اطمینان خاطر پدیدآوران در نظر گرفتهاند تا هم حمایت و
هم حفاظت الزم از آثار فکری صورت گیرد .اساساً حقوقی که به پدیدآور (مؤلف) تعلق میگیرد به دو دسته مادی و
معنوی تقسیم میشود .بُعد مادی حق مؤلف ،قابلانتقال به دیگران و محدود به زمان است؛ اما بُعد معنوی آن ،دائمی
است و قابلانتقال به دیگران نیست .طبق اصول مسلم حقوقی ،تخطی از حقوق مادی و معنوی مؤلف ،نقض قانون حق
مؤلف محسوب شده و مسئولیت قانونی شخص ناقض را به همراه دارد.
بهطورمعمول ،نقض حق مؤلف بهصورت غیرمستقیم و در فضای غیر قراردادی (بدون وجود هیچ رابطه قراردادی)
به شکلهای مختلفی ازجمله رونویسی ،سایهنویسی و سایر مواردی که تحت عنوان سرقت علمی قرار دارد ،صورت
میپذیرد .در سالهای اخیر احتماالً به دلیل گسترش بسترهای ارتباطی و فضای مجازی ،نقض حق مؤلف با سرعت
بیشتری صورت میپذیرد؛ بهطوریکه یک اثر بهمحض خروج از ذهن پدیدآور و تجسم یافتن در قالب کلمات و دیگر
اشکال عینیت یافتن ،بهسرعت در نقاط مختلف جهان منتشر میشود و تسلط شخص پدیدآور نسبت به اثرش از بین
میرود .نتیجه عدم تسلط شخص بر اثرش ،احتماالً به شکلهای متفاوت نقض حق مؤلف صورت میگیرد ،تا جاییکه
گاهی افراد گوناگونی مدعی مالکیت آن اثر میشوند و مؤلف اصلی ناکام و ناشناس باقی میماند.
گذشته از قواعد عام مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی (که شخص ناقض را مکلف به جبران خسارت مینماید)
در قوانین موضوعه ایران و کنوانسیونهای بینالمللی برن و تریپس ضمانت اجراهایی در راستای احقاق حق ازدسترفته
پدیدآوران در نظر گرفتهشده که تحت دو عنوان «اقدامات موقتی و احتیاطی» و «جبران خسارت» به شرح جدول 9-13
موردبحث قرار میگیرند.
جدول  .3-79انواع ضمانت اجرایی احقاق حق مؤلف
ردیف

انواع

توضیح

1

اقدامات موقتی و

اقداماتی با هدف جلوگیری از نقض قریبالوقوع ،انهدام و جمعآوری نسخههای تقلبی برای جلوگیری از

احتیاطی
2

جبران خسارت

ورود خسارت بیشتر و یا استمرار خسارت
برای زمانی که نقض صورت گرفته و شخص ناقض بهموجب قانون موظف به پرداخت خسارت ناشی از
نقض به شخص مؤلف است.
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در مبانی قانونی اقدامات موقتی و احتیاطی ناشی از نقض حق مؤلف در حقوق ایران ،شخص پدیدآور با استناد به
مواد قانونی جدول  11-13میتواند از انتشار نسخههای تقلبی اثرش جلوگیری کند.
جدول  .70-79برخی قوانین ایران برای اقدامات موقتی و احتیاطی
ردیف

قانون

توضیح

1

ماده  29قانون حمایت از حقوق

مراجع قضایی میتوانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از

مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن ،دستور الزم به ضابطین دادگستری
بدهند

2

ماده  9قانون ترجمه و تکثیر

مراجع قضایی مکلفاند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی ،به تقاضای او نسبت

کتب و نشریات و آثار صوتی

به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع شکایت و
ضبط آن ،تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.

در مبانی قانونی جبران خسارت ناشی از نقض حق مؤلف در حقوق ایران ،خسارات قابل مطالبه در حقوق ایران
عبارتاند از هرگونه خسارت مادی و معنوی ازجمله هزینههای دادرسی و حقالوکاله اما درباره خسارت عدمالنفع
(منافع ازدسترفته شخص مؤلف) ناشی از نقض حق مؤلف ،وحدت رویهای وجود ندارد و این مهم همچنان مبهم
باقیمانده است .نهایتاً شخص مؤلف میتواند با استناد به مواد قانونی جدول  .11-13علیه شخص ناقض در محاکم
طرح دعوی کند و جبران خسارت را خواستار شود (نعمتی.)1397 ،
جدول  .77-79برخی قوانین ایران برای جبران خسارت مؤلف در قانون ایران
قانون

ردیف
1

ماده  28قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

2

ماده  7قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی
ماده  8قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی

 .4-72نرمافزارهای تشخیص سرقت علمی
پیشرفتهای فناورانه عالوه بر افزایش زمینه سرقت علمی ،شرایط تشخیص این اقدامات را هم آسان کرده است .نرم-
افزارهای مشابه یاب در زبان انگلیسی به قابلیت های باالیی دست یافته اند و برخی نرم افزارها برای زبان فارسی هم در
حال رشد و توسعه هستند .نحوة عملکرد نرمافزارهای کشف سرقت علمی تقریباً چیزی مشابه موتورهای جستجو است،
یعنی دارای پایگاه داده ،نمایه و ...است .نرمافزارهای تشخیص سرقتعلمی تا حد زیادی توانایی کشف موارد کپی و
چسبانده شده را دارد .در موارد بازنویسی ،نقل به مضمون ،ترجمه و سرقت ایده نیز با استفاده از فناوریهای نوینی مانند
هوش مصنوعی اقدامات قابل توجهی انجام شده است .این حوزه ،بهعنوان یکی از حوزههای فعال چه از لحاظ پژوهشی
و از چه از لحاظ فنی در حال رشد و تکامل است .برخی از این نرمافزارها در جدول  12-13معرفی شده است (عباسیان
و رجبزاده عصارها.)1394 ،
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جدول  .72-79برخی نرمافزارهای تشخیص سرقت علمی
ردیف

نام نرمافزار

نشانی

ویژگی

1

Scanmyessay

www.scanmyessay.com

رایگان و قابلیت جستجو و شناسایی سرقت در بین 6میلیارد

2

Chimpsky

http://chimpsky.uwaterloo.ca

3

CopyTracker

http://copytracker.soft112.com/l

4

Ephorus

5

Viper

http://www.scanmyessay.com

6

Plagiarism
Detector

http://plagiarismdetector.net

پایگاه و منابع خود
نرمافزاری رایگان برای جستجوی فایلهای متنی مشابه
یکدیگر.
نرمافزاری رایگان با قابلیت دانلود از طریق آدرس ذکرشده.

 http://www.plagscan.com/seesourcesرایگان و تحت وب با پشتیبانی فرمتهای پی.دی.اف ،داك،
داکس و اچ.تی.ام.ال
رایگان با سرعتباال برای کاربران ویندوز و امکان جستجو
در بیش از میلیارد مدرك
رایگان و نیاز به فرمت خاصی ندارد .فقط کافی است متن
موردنظر را در کادر خاص بگذارید و دکمة سرچ را بزنید.

 .5-72شناسه پژوهشگر
شناسه پژوهشگران و محققان آزاد 1معروف به اُرکید ،یک رمز برای شناسایی منحصر به فرد دانشمندان و دیگر
نویسندگان دانشگاهی است .ارکید وابسته به هیچ مؤسسه یا پایگاه اطالعاتی نیست و عضویت در آن برای همگان آزاد و
رایگان است .ارکید برای حل مشکل تشابه اسامی نویسندگان در سال  2112شروع به کار کرد.

)1. Open Researcher and Contributor ID (ORCID
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فصل چهاردهم
مالحظات اخالقی پژوهش
هدف کلی :آشنایی با مالحظات اخالقی پژوهش
اهداف یادگیری
 آشنایی با مفهوم اخالق پژوهش
 آشنایی با کمیته بینالمللی اخالق نشر (کوپ)
 آشنایی با آئیننامه کمیته اخالق زیستی دانشگاه پیام نور
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مقدمه
اخالق پژوهش از یکسو به بررسی عملکرد پژوهشگر و از سوی دیگر داوریهای ارزشی دیگران از پژوهش را
موردتوجه قرار میدهد .در این فصل ابعاد مختلف اخالق پژوهش موردبحث قرار خواهد گرفت.
 .7-74مفهوم اخالق پژوهش
وجدان در ترجمه واژه  Moralبه قواعد و اصول تعیینکننده رفتارهای خوب و بد از منظر ارزش و داوری اشاره دارد؛
درحالیکه اخالق در ترجمه واژه  Ethicsناظر بر قواعد اخالقی پایشگر رفتار حرفهای و کاری برای ترسیم مجموعهای
از ضوابط توافقی است .برخی از محققان ،واژه اصول اخالقی را از واژه اخالق تفکیک میکنند و «اخالق» را بهطورکلی
برای مشخص کردن معیارهای «رفتار نیک» اما «اصول اخالقی» را برای معرفی یک رویکرد خردگرا و حتی علمی و
توجیهی در مورد قواعد رفتاری به کار میبرند .ازآنجاکه اصول اخالقی بهصورت مدون و در قالب توصیههای مندرج در
مادهها و بندهای خاص عرضه میشوند ،به حوزه حقوق نزدیک میشوند؛ اما تفاوتی که با مقررات حقوقی دارند ،این
است که مقررات حقوقی عمومیت دارند و اجرای آن برای همه افراد الزم است ،درحالیکه اصول اخالقی ،از
ویژگیهای اقتدارآمیز برخوردار نیستند و تنها یک گروه اجتماعی یا حرفهای خاص مانند دانشجویان و اساتید را
دربرمی گیرند و جنبههای الزامآور آنها نیز محدود است (ببران ،خانیکی و آطاهریان.)1394 ،
اخالق حرفهای بهعنوان مسئولیتهای اخالقی یکنهاد یا بنگاه ازجمله افراد شاغل در آن است و شامل رهنمودهای
عملی و کاربردی است .ضرورت تدوین اصول اخالق حرفهای پژوهش در سالهای اخیر موردتوجه جدی قرارگرفته
است .امروزه منشورهای اخالقی متعددی مانند کوپ وجود دارند که موردتوافق بینالمللی قرارگرفتهاند .اخالق حرفهای
به دنبال فهمی از اخالق معنوی یا وجدان است که درنهایت به برداشت ما بهعنوان شخص مسئول در برابر ارزشها می-
انجامد .وقتی عناصر نظام اخالق حرفهای در تعارض بااخالق معنوی قرار میگیرد ،فرد دچار چالش میشود .اخالق
شناسان در توجیه منطقی رفتارها و کردارها ،فرد را به ترسیم اصول عمومی و پایداری همچون «احترام به کرامت
انسانی ،بیان حقیقت ،شفافیت و التزام به ارزشهای جمعی و اجتماعی» ترغیب میکنند .این اصول کانون اصلی قوانین
اخالق حرفهای را تشکیل میدهند (خانیکی.)1388 ،
اخالق شناسی حرفهای در حدفاصل بین اخالق و حقوق قرار دارد .قوانین دستورالعملهای قطعی در هر کشور یا
سازمان هستند که تخطی از آنها قابل پیگردهای حقوقی است و اغلب برای شکسته شدن آنها تنبیهاتی در نظر گرفته
میشود .نیروهای انتظامی در مقابل قانونشکنان واکنش نشان میدهند و آنها را متوقف یا دستگیر کرده و به محاکم
قضایی تحویل میدهند .محاکم قضایی نیز قانونشکنان را بر اساس موارد تعیینشده در قانون ،مورد قضاوت و جریمه
قرار میدهند .اما اخالق بیشتر جنبه درونی دارد و با معیار اساسی وجدان کنترل میشود .درواقع خوب و بدهایی که در
سطح جامعه و فرد ،موردپذیرش عمومی قرارگرفته یا شاخصمند شده ،توسط فردی مانند پژوهشگر ،درونی میشود .در
صورت بیتوجهی به این شاخصها ،در نخستین گام ،وجدان فرد به او هشدار میدهد و در سطوح بعدی ،قضاوت
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جامعه است که پژوهشگر را اخالقمدار یا بیاخالق تشخیص میدهد .بسیاری از امور پژوهش هم جنبه قانونی و هم
جنبه اخالقی دارند (قاسمی و فنازاد.)1397 ،
 .2-74کمیته بینالمللی اخالق نشر (کوپ)

7

کوپ ،انجمنی برای بحث و تبادلنظر بین سردبیران ،داوران مجالت معتبر علمی و صاحبنظران این حوزه است .این
کمیته فعالیت خود را از سال  1997با گروه کوچکی از سردبیران مجالت پزشکی در انگلیس آغاز کرد و اکنون حدود
 9111عضو از سراسر دنیا در تمام رشتهها دارد و عضویت برای سردبیران مجالت و سایر افراد عالقهمند امکانپذیر
است .بسیاری از ناشران بزرگ دنیا عضو کوپ هستند .کوپ ،دستورالعملها و پیشنهادهایی را برای سردبیران و ناشران
و داوران مجالت تهیهکرده است که هنگام برخورد با انواع سوء رفتارهای پژوهشی میتوانند از آن کمک بگیرند .این
موارد بر رعایت اصل امانتداری و انصاف و داوری بدون تعصب و بهدوراز غرض و امثال آن تأکید دارند (عباسیان،
.)1394
 .9-74آئیننامه کمیته اخالق زیستی دانشگاه پیام نور
بهمنظور نظارت بر رعایت اصول و ارزشهای واالی اخالقی در انجام پژوهشها در حیطه علوم پایه و علوم زیستی بر
انسان یا حیوانات و تکریم رعایت حقوق تمامی افراد یا حیوانات مرتبط با پژوهش ،آییننامهای با اهدافی به شرح
جدول  1-14شکل گرفت.
جدول  .7-74اهداف آئیننامه کمیته اخالق زیستی دانشگاه پیام نور
اهداف

ردیف
1

رعایت موازین شرعی ،حقوقی و اخالقی در تمامی پژوهشهای تجربی

2

مراقبت از حیوانات در برابر خطرات احتمالی ناشی از تحقیق

3

حفظ حقوق آزمودنی ،پژوهشگر و سازمان مجری پژوهش و حفظ ارزشهای اسالمی در انتخاب موضوع و روند انجام تحقیق

4

پیشگیری از اجرای طرحهای تحقیقاتی مغایر با موازین اخالق اسالمی و اخالق ملی که ممکن است توسط محققین (داخلی و
خارجی) در داخل کشور به اجرا درآید.

5

ترویج فرهنگ استفاده از مشاورین اخالقی حقوقی در برنامههای تحقیقاتی

برای اجرای این آئیننامه کمیتهای متشکل از رئیس دانشگاه (بهعنوان رئیس کمیته) ،معاون پژوهش و فناوری ،یکی
از اعضای علمی رشته حقوق (حداقل استادیار) ،یکی از اعضای علمی گروه معارف حداقل استادیار یا دارای مدرك
حوزوی ،یک نفر متخصص اخالق پزشکی و یک نفر اعضای علمی گروه آمار (حداقل استادیار) وجود دارد.
این کمیته به بررسی طرحهای تحقیقاتی با موضوعات انسانی یا حیوانی تأییدشده توسط شورای پژوهشی استان
میپردازند .بررسی آنها با تأکید بر رعایت مالحظات «شرعی ،حقوقی و اخالقی» است .از مالحظات اخالقی مواردی
1. COPE
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چون « رضایت آگاهانه آزمودنی ،رعایت حقوق و آزادی آزمودنی ،حفظ آزمودنی از خطرات احتمالی تحقیق ،رعایت
رازداری ،مراعات حقوق همکاران ،استفاده صحیح از اطالعات ،حفظ ارزشهای اسالمی در انتخاب موضوع و روند
انجام تحقیق و امثال آن» است .بنابراین تمام پایاننامهها و رسالههای دکتری در رشته زیستشناسی و روانشناسی با
موضوعات انسانی و حیوانی به مجوز کمیته اخالق زیستی نیاز دارند؛ در سایر رشتهها نیاز با نظر شورای پژوهشی الزام
آن مشخص میشود.
مبنای قضاوت اخالقی در کمیته مرکزی عالوه بر شرع مقدس و قوانین رسمی کشور ،کد مربوط به حفاظت
آزمودنی انسانی و حیوانی است .بر این اساس ،کمیته اخالق زیستی باید فرمهای الزم برای ارزیابی اخالقی از قبیل فرم-
های «رضایتنامه ،ارزیابی ضرر و زیان و امثال آن» را به همراه اطالعات موردنیاز در دسترس پژوهشگر قرار دهد.
کدهای مربوط به حفاظت آزمودنی انسانی به شرح جدول  2-14است.
جدول  .2-74کدهای مربوط به حفاظت آزمودنی انسانی
کدها

ردیف
1

ضرورت کسب رضایت آگاهانه و کتبی در کلیه تحقیقات بر روی آزمودنی انسانی بهویژه تحقیقات مداخلهای

2

ارجحیت منافع جامعه یا پیشرفت علم نمیتواند توجیهکننده قرار دادن آزمودنی در معرض ضرر و زیان غیرمعقول یا ایجادکننده
محدودیت در اعمال اراده و اختیار او باشد.

3

کسب رضایت آگاهانه باید فارغ از هرگونه اجبار ،تهدید ،تطمیع و اغوا باشد.

4

در مواردی که محقق ازنظر تشکیالتی در باالدست آزمودنی باشد ،علت انتخاب آزمودنی باید به تأیید کمیته اخالق زیستی برسد
و توسط فردی ثالث ،رضایت آگاهانه کسب شود.

5

در پژوهش بالینی درمانی یا غیرترمانی ،پژوهشگر مکلف است اطالعات مربوط به روش اجرا و هدف از انجام پژوهش ،زیان-
های احتمالی ،فواید ،ماهیت و مدت تحقیق را به میزانی که با آزمودنی ارتباط دارد را به او تفهیم و به سؤاالت او به شکل
قانعکننده پاسخ دهد .موارد مورداشاره باید در رضایتنامه قید شوند.

6

در پژوهشهای علوم پزشکی ،باید قبل از انجام پژوهش تمهیدات الزم از قبیل امکانات پیشگیری ،تشخیصی و درمانی فراهم و
در صورت بروز خسارت غیرمتعارف جبران شود.

7

نحوه ارائه گزارش یا اعالم نتیجه تحقیقات ،باید متضمن رعایت حقوق مادی و معنوی عناصر ذیربط (آزمودنی پژوهش،
پژوهش و سازمان مربوطه) باشد.

8

محقق باید به آزمودنی اعالم کند که او میتواند در هر زمان که مایل باشد از شرکت در تحقیق منصرف شود .بدیهی است در
صورت انصراف ،پژوهشگر مکلف است مواردی را که ترك پژوهش ،تبعات نامطلوبی را نصیب آزمودنی کند به ایشان تفهیم
نموده و او را حمایت کند.

9

اگر به نظر پژوهشگر ،ارائه برخی اطالعات به آزمودنی ،منجر به مخدوش شدن نتایج تحقق شود ،عدم ارائه این اطالعات باید با
تأیید کمیته اخالق در پژوهش باشد و در ضمن برنامهریزی کاملی برای آگاهی بهموقع آزمودنی از آن اطالعات فراهم شود.

11

مسئولیت تفهیم اطالعات به آزمودنی به عهده پژوهشگر است و در مواردی که فرد دیگری این اطالعات را به آزمودنی بدهد ،از
محقق سلب مسئولیت نخواهد شد.

11

شرکت دادن آزمودنی در پژوهش ،بدون ارائه اطالعات مربوط به پژوهش ،ممنوع است .مگر اینکه آزمودنی آگاهانه از حق خود
در کسب اطالعات صرفنظر کرده باشد.
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12

در پژوهشهای کارآزمایی بالینی که وجود دو گروه «شاهد و مورد» ضروری است ،باید به آزمودنیها اطالع داده شود که در
تحقیق شرکت کردهاند که ممکن است بهطور تصادفی در یکی از دو گروه «شاهد و مورد» قرار گیرند.

13

در پژوهشهای درمانی میزان ضرر و زیان باید کمتر از منافع پژوهش باشد .مرجع تشخیص کمیته اخالق در پژوهش با اعالم
نظر پس از مشورت با متخصصان حرفهای رشته مربوط است.

14

در پژوهشهای غیردرمانی میزان ضرر قابلپذیرش نباید از میزان ضرر روزمره آزمودنی بیشتر باشد .البته در محاسبه آن باید ضرر
و زیانهای ناشی از اقتضای موقعیت و شرایط شغلی ،سنی ،زمانی و مکانی را استثنا کرد.

15

«عملی ،ساده ،سریع و اقتصادی» بودن نمیتواند توجیهی برای مواجه کردن آزمودنی با ضرر و زیان اضافی در پژوهش باشد.

16

در پژوهشهای دارای زیان احتمالی با آزمودنیهای دچار فقر فرهنگی و اجتماعی یا مالی باید درك صحیح آزمودنیها از این
زیانها به تأیید کمیته اخالق در پژوهش برسد.

17

پژوهشگر موظف است که اطالعات مربوط به آزمودنی را بهعنوان «راز» تلقی و آن را افشا نکند و در ضمن شرایط عدم افشای
آن را نیز فراهم کند .مگر آنکه در این مسیر محدودیتی داشته باشد که در این صورت باید از قبل آزمودنی را مطلع کند.

18

در مواردی که آزمودنی ،از نوع دارو در پژوهش بیاطالع باشد ،پژوهشگر بایستی ترتیبی اتخاذ کند که در شرایط ضروری
اطالعات مربوط به دارو را در اختیار آزمودنی و یا پزشک معالج او قرار دهد.

19

هرگونه صدمه جسمی و زیان مالی که در پی انجام پژوهش بر آزمودنی تحمیل شود ،باید مطابق قوانین موجود جبران شود.

21

انجام روشهای گوناگون پژوهش نباید مغایر با موازین دینی و فرهنگی آزمودنی و جامعه باشد.

21

در شرایط مساوی در روند پژوهش –چه ازنظر نوع آزمودنی و چه ازنظر روش پژوهش ،انتخاب آزمودنی از بین زندانیان و
گروههای خاص (صغار ،عقبماندگان ذهنی ،مبتالیان به زوال عقل ،بیماران روانپریش و جنین) از طرفی و بقیه جامعه از طرف
دیگر ،انتخاب اولویت به عهده کمیته اخالق زیستی است.

22

شرکت زندانیان در پژوهشهایی که نتایج آن منحصر به زندانیان باشد ،با کسب رضایت آگاهانه کتبی بالمانع است.

23

زندانیان را به علت شرایط خاص ازجمله در دسترس بودن آنان ،نباید بهعنوان آزمودنی ترجیحی در پژوهش شرکت داد و از
طرفی نیز نمیتوان آنها را از منافع پژوهش محروم کرد.

24

شرکت گروههای صغار ،عقبماندگان ذهنی ،مبتالیان به زوال عقل و بیماران روانپریش در کلیه پژوهشها بهشرط کسب
رضایت کتبی از ولی قانونی آنها و اثبات ضرورت انجام چنین تحقیقی بالمانع است.

25

انجام پژوهش غیردرمانی بر روی جنین مجاز نیست .انجام پژوهش درمانی هنگامی بر روی جنین مجاز است که به نفع جنین و
مادرش بود و ضرری متوجه هیچ یک از آنان نشود .بدیهی است کسب رضایت آگاهانه کتبی از مادر و ولی قانونی جنین
ضروری است.

26

انجام پژوهش بر روی جنینهای سقط شده بهشرط ضرورت و رعایت موازین قانونی بالمانع است.

27

انجام پژوهش بر سلولهای بنیادی نیاز به کسب اجازه از فرد دهنده سلول و تصویب کمیته اخالق زیستی دارد.

همچنین کدهای مربوط به حفاظت آزمودنی حیوانی را میتوان به شرح جدول  3-14مرور کرد.
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جدول  .9-74کدهای مربوط به حفاظت آزمودنی حیوانی
ردیف

کدها

1

ضرورت استفاده از حیوانات آزمایشگاهی برای مطالعه و عدم امکان جایگزینی آن با نرمافزارهای کامپیوتری و استفاده از تجارب
دیگران

2

سالمت حیوان توسط تحویلگیرنده باید تأیید و در صورت نیاز قرنطینه شود .حیوان جدیدالورود نباید تا اطمینان یافتن از
سالمت عمومی به محل حیوانات دیگر منتقل شود .در صورت وجود بیماری باید حیوان تحت درمان قرار گیرد.

3

حیوانات قبل از ورود به مطالعه پژوهشی باید با افراد و محیط سازگار شوند.

4

شرایط الزم نگهداری حیوان بر اساس گونه حیوان و نیازهای تخصصی آن باید قبالً فراهمشده باشد.

5

فضای نگهداری باید امکانات الزم را داشته باشد و غذا ،آب و حفاظت در برابر حیوانات دیگر و همچنین نیازهای رفتاری و
اجتماعی حیوان و کنترل عوامل محیطی نظیر دمای محیط و رطوبت باید در نظر گرفته شوند.

6

کارکنان محل نگهداری حیوانات باید آموزشهایی در ارتباط با بیماریهای مشترك انسان و حیوانات موردمطالعه و روشهای
جلوگیری از انتقال این بیماریها را بدانند .همچنین الزم است که لباس ،دستکش ،چکمه ،ماسک و سایر امکانات حفاظتی الزم
را برای حفظ سالمت خود داشته باشند.

7

برخی وسایل خاص مانند دستکشهای مخصوص کار یا جوندگان نیز باید فراهم باشد .نوع خطر هر حیوان (چنگ زدن ،گاز
گرفتن ،نیش زدن و امثال آن) باید برای کارکنان آموزش داده شود تا در حفاظت خود مورد استفاده قرار دهند.

8

کارکنان بخش نگهداری حیوانات و آزمایشگاه پژوهش باید آگاهی نسبت به اهمیت موضوع پژوهش و اهمیت نقش آنها در
حفظ سالمت حیوان و درنتیجه صحت مطالعه داشته باشند.

9

انتخاب صحیح گونه حیوان برای مطالعه خاص

11

استفاده از حداقل ممکن حیوان برای مطالعه

11

اجتناب از ایجاد درد یا به حداقل رساندن ناراحتی ،پریشانی و درد در حیوانات

12

استفاده از مسکن ،بیحس کنندهها و بیهوشی مناسب

13

آموزش الزم پژوهشگران برای شناخت زندگی و شرایط فیزیولوژیک حیوان (تغذیه ،سالمت ،بیماری ،ناراحتی ،درد و سایر
تغییرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک حیوان)

14

آموزش اختصاصی در مورد گونههای خاص مورد استفاده

15

اطالعات الزم در مورد تأثیر شرایط محیطی بر نتایج آزمایش

16

عدم استفاده از حیوانات بیمار در آزمایش

17

اجتناب و تکرار غیرضروری آزمایش

18

مراقبت پس از آزمایش و مشاهده ،نظیر ارزیابی حیوان پس از درمان یا جراحی

تضمینکننده این اصول همانا تقوا ،احساس مسئولیت و تعهد اخالقی در پژوهشگران است و در موارد ابهام ،تفسیر
مفاد آئیننامه بر عهده شورای پژوهشی دانشگاه است (آئیننامه اخالق زیستی دانشگاه پیام نور.)1396 ،
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