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نحوه برگزاری کالس

5دقیقه بعد از حضور استاد، حضور و غیاب انجام می شود   .

تقسیم بندی ساعت تدریس
10.40الی 10طرح مساله و توضیح نظری موضوع کالس، از ساعت : قسمت اول
وقت استراحت است10.45الی 10.40: قسمت دوم.
10.45الی 10.45کار عملی در کالس از :  قسمت سوم

 مکان اتصال مناسب به کالس که الپ تاپ، تبلت و یا گوشی به همراه  کتاب دکتر نیک گهر آوردن
.استبه کالس الزامی و جستجوی مطالب را داشته باشد، Wi-Fiبه اینترنت از طریق 

 برای همه دانشجویان الزامی است« کارگاه نگارش مقاله» عضویت در کانال تلگرامی.

آدرس کانال تلگرامی  کارگاه نگارش مقاله:@writingworkshop

آدرس وبالگ کالس :http://prm1.blogfa.com

آدرس کانال تلگرامی جهت اطالع رسانی اخبار کالس ها:@mkclassnews



جدول فعالیت های کالسی  

نمرهعنوان فعالیت علمیتاریخ 

5و جزوه4از مقدمه تا پایان فصل سوال نظری ترممیان

کار عملی
ترمدر طول

3تکمیل فرم طرح تحقیق

3مقاله تک پاراگرافی6نگارش 

امتحان 
پایان ترم

5کتابسوال نظری از فصول

2نگارش یک طرح تحقیق مختصر

2پاراگرافی 5نگارش یک مقاله 



کار عملیعنوان بحث تاریخ ردیف

کلیات196/11/15

تعطیل296/11/22

ز پاراگرافی حول یک مساله اساسی ا5نگارش یک مقاله کلیات396/11/29
منظر دانشجو

نگارش نمونه پاراگراف و مقالهو تمرین عملی مقاله نویسیآموزش496/12/06

نگارش نمونه پاراگراف و مقالهو تمرین عملی مقاله نویسیآموزش596/12/13

نگارش نمونه پاراگراف و مقالهو تمرین عملی مقاله نویسیآموزش696/12/20

امتحان میان ترم796/12/27

یک مسالهتدوینپرسش آغازین و مطالعه اکتشافی897/01/19

اولامتحان میان ترم997/01/26

مساله تحقیق انتخابی جستجوی اینترنتی دربارهمطالعه اکتشافی1097/02/02

روابط مفاهیم کلیدی وشناسایییک دیدگاه نظری، انتخابطرح نظری مساله تحقیق1197/02/09
میان آنها

روابط مفاهیم کلیدی وشناسایییک دیدگاه نظری، انتخابمدل تحلیلیساختن1297/02/16
میان آنها

دآوری ها و ابزارهای گرجستجو برای یافتن انواع پرسشنامهمشاهده1397/02/23
اطالعات در اینترنت

مقاالتی با رویکرد کمی در نورمگزپیدا کردنمشاهده1497/02/30

مقاالتی با رویکرد کمی در نورمگزپیدا کردنتحلیل اطالعات1597/03/06



کلیات



تحقیق اجتماعی چیست؟
 تحقيق یعنی چه؟

کنه به معنای ، وارسی  کردن، بر رسیدن، کشف حقیقت و به: تعریف لغوی
حقیقت رسیدن؛ 

کشف علمی و اندیشیدن توأم با طرح و نقشه برایکوشش : تعریف اصطالحی
.حقیقتی مجهول است

 چه می فهميم؟« تحقيق اجتماعی» اصطالح رایج از
ر تحقیق اجتماعی عبارت است از مشاهده ی منظم زندگی اجتماعی، به منظو

.یافتن و شناخت الگوها و قواعدی که میان موارد مشاهده شده وجود دارد
 هدف تحقیق اجتماعی، مطالعه پدیده های اجتماعی با رعایت اصول روش

.  شناختی است



اجرای یک تحقیق اجتماعی چیست؟فرآیند 
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فرآیند انجام یک تحقیق اجتماعی

طرح تحقیق

(نقشه راه پژوهش) 
اجرای تحقیق

قیقانتشار نتایج تح

(مقاله و کتاب ) 



سه پرسش مهم قبل از آغاز تحقیق

قبل از شروع تحقیق از چه خطاهایی باید اجتناب کرد؟

قانون حاکم بر اجرای پژوهش کدام است؟

سه اصل حاکم بر تدوین و اجرای پژوهش چیست؟



رایج در تحقیق علمیسه خطاهای 

کتاب زدگی یا آمار زدگی
 سریع و حریصانه مقدار زیادی کتاب، مقاله  یا داده های آماری به بار می آید« بلعیدن»از.

بن بست در فرضیه ها
نداشتن پرسش و فرضیه روشن، قبل از جمع آوری اطالعات

 کار بردن کلمات مطنطن و دهن پر کنبه
 شودبه ویژه در بین پژوهشگران تازه کاری مشاهده می « نقص»این.
  کنندو پا دست شأن و منزلتی تالش می کنند، برای خود..



قانون حاکم بر پژوهش

 داشه باشید کهخاطر به  :

.تقانون کم ترین تالش، قاعده اصلی در کار پژوهش اس

 قانونموجب این به :
رین راه را برای رسیدن به بهترین نتیجه پیوسته باید کوتاه ترین  وساده ت

برگزید؛
 درباره وقت بدون اندیشهء قبلی درباره آن چه که در پی دانستن هستیم وهیچ

.شیوه دست یافتن به آن، نباید زیر بار یک کار سنگین رفت



سه اصل حاکم بر تحقیق علمی گاستون باشالر
گسستن  :

 از پیش داوری ها و تصورات قالبی استپر اجتماعی، علوم  .
 از سوابق ذهنی و غلبه بر پیش داوری ها استگسستن.

ساختن:
 بیین که منطق پدیدهء موضوع بررسی را ت(  مدل نظری تحقیق) نظری یعنی ساختن چارچوب

.  کند
ورد مجموعه  از مفاهیم است که رابطه ای را میان مفاهیم پیش بینی می کند و احکامی را در م

.پدیده مورد پژوهش صادر می کند
 ساختن یک چارچوب نظری مرجع، هیچ آزمایش ثمر بخشی امکان نخواهد داشتبدون .
تقضایای علمی حاصل تالش فکری مبتنی بر اصول منطقی و مفروضات نظری معقول اس.

آزمایش کردن:
ه تجربه یک قضیه را نمی توان علمی دانست مگر وقتی که بتوان درستی یا نادرستی آن را ب

.این بازبینی وقایع، آزمایش یا تجربه نامیده می شود. اثبات کرد



هفت مرحله روش تحقیق علمی

حاکم بر مرحلهاصلمرحلهردیف

آغازینپرسش1
گسستن

و مصاحبهخواندن: مطالعه اکتشافی2

طرح نظری مساله تحقیق3
ساختن

(چارچوب نظری) ساختن مدل تحلیلی4

مشاهده5
آزمایش کردن تحلیل اطالعات6

نتیجه گیری7



:مرحله اول

پرسش آغازی انتخاب موضوع و طرح 



موضوع تحقیق
موضوع مورد عالقه پژوهشگر باشد.
 باشدقابل بررسی علمی و عملی، زمان مند ، محدودباشد؛ یعنی موضوع قابل پژوهش.
پژوهش به شناخت ما از جامعه بیفزاید.
ویژگی یک عنوان تحقیق خوب:

عنوان پژوهش باید خالصه و در عین حال حاوی اطالعاتی الزم برای نشان دادن محتوای آن
. باشد

 عنوان باید به خواننده درک مستقیم و جامعی از موضوع پژوهش را منتقل کند؛



منابع موضوع تحقیق
امور جاری زندگی شخصی و حیات اجتماعی، مشکالت و عالئق و تجربیات زندگی

شخصی؛
 رهای ها، بحث های کالسی، گزارش سمینار، کنفرانس، کنگره ها، تبادل نظسخنرانی

استادان؛خارج از کالس یا همکالسان و 
مقاالت منتشرشده اساتید و پژوهشگران
 پژوهشگراناساتید و در دست انجام تحقیقات انجام شده و
 و غیر ها، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، موسسات خصوصیاولویت های پژوهشی دولت

تحقیقاتیدولتی، موسسات 



مثال هایی از موضوعات تحقیق
 ال بررسی موردی جمهوری اسالمی ایران از س: فرهنگی به توسعه سیاسیرویکرد

تاکنون1376

 ایرانیان به احزاب سیاسی در سومین دهه انقالبنگرش

 شمسی1370سیاسی جوانان تهران در دهه مشارکت
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آغازیطرح پرسش 

 شروع می شودپرسش آغازین با طرح یک موضوع خاص تحقیق در مورد یک.
پرسش آغازین، دغدغه مولف را آشکار می کند.
 درباره موضوع تحقیق استمساله بیان کنند یک.
 ددر مورد موضوع تحقیق کمک می کناز پیش داوری ها و سوابق ذهنی به گسستن.
مثال:

آیا پدیدار شدن داعش محصول توطئه کشورهای غربی است؟
آیا درآمدهای نفتی باعث توسعه کشورهای جهان سوم می گردد؟
رد؟آیا میان افزایش دموکراسی و کاهش فساد سیاسی رابطه معکوس وجود دا
آیا توسعه اقتصادی باعث تخریب محیط زیست می گردد؟
راهکارهای استفاده بهینه آب در کشور چیست؟
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ویژگی های پرسش آغازین
 نه مبهم یا چند پهلو روشن

 توانایی علمی محقق ، بودجه،تکنولوژی و : عملی بودن از حیث. ...

 (...وفلسفی، تجربی )معطوف به یک حوزه علمی : علمیتفکیک حوزه های

 توصیفی پرسشصرفا نه تحلیلی خصلت

هدف فهميدن و نه قضاوت کردن: عدم صدور حکم و داوری اخالقی

پاسخ پیشاپیش در درون پرسش نباشد: کاذب نبودن.

 مبتنی بر داده های واقعی باشد نه پيشگویانه: پیشگویانه نبودن.

وان بر یعنی این که بت. باشد« عملی»یک پرسش آغازی خوب باید: مجموعا
.مبنای آن کارکرد



1کار عملی 

خواندن نمونه پرسش های موجود در کتاب
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مثال ها
دگرگونی ها در آمایش فضای شهری چه بازتابی در زندگی ساکنان دارد؟

این پرسش خيلی مبهم است.
 وقتی دقيق و روشن است که تفسيرها با مقاصد طراح پرسش همگرا و همسو باشدپرسش.

؟آیا شيوه ای که نظام مالياتی در کشور ما سازمان یافته از لحاظ اجتماعی عادالنه است
رباره در  این پرسش طراح آن قصد ندارد کارکرد نظام مالياتی را بررسی کند، بلکه می خواهد د

.  داوری کند و این دیدگاه بيرون از صالحيت علوم اجتماعی استلحاظ اخالقی آن از 

هدف های زندگی در جامعه کدامند؟
این پرسش از مقوله فلسفه است .
روش های تحليل علوم اجتماعی هيچ راهی برای آزمایش آن ندارند .

آیا کارخانه داران کارگران را استثمار می کنند؟
 ش است یا به عبارت تأیيدی است که به صورت پرس« پرسش کاذب»این پرسش یک

. استتار شده است
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مثال ها
 سال آینده سازمان آموزشی دستخوش چه تغييراتی خواهد شد؟20در

 ند محقق تازه کار بهتر این است که تحقيقش رابه آن چه که وجود دارد و کار می کبرای
.اختصاص دهد، نه به آن چه که هنوز وجود ندارد

آیا جوانان بيشتر از بزرگساالن در معرض تهدید بيکاری هستند؟

 دارد و فاقد جنبه تحليلی استاین پرسش انتظار یک پاسخ توصيفی محض را.



بندی یک پرسش آغازی فرمول : 2کار عملی شماره 

 نتيجه این تمرین ارزشمند از دو یا سه سطر روی ورق کاغذ جا نخواهد گرفت، اما
.همان دو سه سطر، گام های اول کارتان خواهد بود

دبرای این که کار را به نحو احسن به انجام برسانيد به ترتيب زیر عمل کني:
یک پرسش آغازی طرح کنيد،•

ن را این پرسش را با دوستان و همکارانتان بيازمایيد تامطمئن شوید که روشن و خالی از ابهام است و همه آ•
به یک صورت می فهمند و برداشت یکسان از آن دارند،

را هم واجد باشد،( عملی بودن و مناسب)مطمئن بشوید که صفات دیگر پرسش آغازی•

.در صورت اقتضا، پرسش را دوباره فرمول بندی کرده و مجموع کارهای این مرحله را از سر شروع کنيد•



پرسش آغازی : خالصه بحث

به صورت بهترین شیوه شروع یک کار تحقیقی اجتماعی این است که طرح تحقیق
.یک پرسش آغازی عنوان شود

ن، و پرسش آغازی برای ایفای وظیفه اش باید صفات سه گانه روشن عملی بود
:مناسب را داشته باشد

پرسش دقیق، کوتاه و بدون ابهام باشد؛: صفات روشنی
پرسش واقع بینانه باشد؛: صفات عملی بودن
صفات مناسب و بجا بودن:

،پرسش حقیقی باشد
،آن چه وجود دارد موضوع مطالعه باشد
،مطالعه دگرگونی بر مبنای مطالعه کارکرد باشد
دیده ها قصد محقق به جای داوری اخالقی یا فلسفی باید تفهم یا تبیین پ

.باشد





مرحله دوم تحقیق

اکتشافیمطالعات 



مرحله دوم تدوین طرح تحقیق

حاکم بر مرحلهاصلمرحلهردیف

آغازینپرسش1
گسستن

و مصاحبهخواندن: مطالعه اکتشافی2

طرح نظری مساله تحقیق3
ساختن

(چارچوب نظری) ساختن مدل تحلیلی4

مشاهده5
آزمایش کردن تحلیل اطالعات6

نتیجه گیری7



پرسش 

 پس از تعیین موضوع و پرسش آغازین این سوال پیش می آید که:
 چگونه در مورد موضوع و پرسش تحقیق  اطالعات جمع آوری

کنیم؟
آماده چگونه میدان تحقیق را برای تدوین نظری مسئله تحقیق

کنیم؟



چیستی  : مطالعه اکتشافی
 است؛ مقدماتی در مورد موضوع تحقیق اکتشافی، مطالعه ای مطالعه  : تعریف
شامل، خواندن عمیق و مصاحبه است:  اکتشاف.

خواندن :
 پرسش ها را باال می برد؛ کیفیت خواندن متون ،عملیات

مصاحبه   :
 به شده محقق کمک می کند تا با واقعیت تجرتکمیلی، به مصاحبه ها و روش های

.کنشگران اجتماعی از نزدیک آشنا شود



نتیجه مطالعه اکتشافی
دید انتقادی را در محقق پرورش می دهد؛
 بیننداو در زندگی اجتماعی چیزهایی را می بیند که دیگران نمی.
 یابندمعانی ای را در می یابد که دیگران نمی.
 هایی را طرح می کند که از مخیله دیگران نمی گذردپرسش.
 یک مطالعه اکتشافی موفقیت آمیز باعث می شود که محقق  :

 نظریه های مانوس شود و استعداد اندیشیدن را در خود تقویت کنندبا.
 شده روشن کندبا سایر چارچوب های فکری شناخته را نسبت تحقیق موقعیت.



سازماندهی به کار خواندن



هدف از خواندن

هدف از  خواندن ، استخراج ایده هایی از کارهای  تحقيقی انجام شده توسط دیگران است.

چه متونی را برای خواندن انتخاب کنيم؟
چگونه ایده های موجود در متون را استخراج کنيم؟



روش درست خواندن

 کافی برای مرور ده ها اثر مکتوب اعم از دانشجویان یا محققان معموال فرصت
.  کتاب و مقاله را ندارد

 هم یکی از سه شروع بد در کار تحقيق است« کتاب زدگی»بر این، عالوه .
 در این وضعيت چگونه باید عمل کنيم؟ پس
 ما این استتوصيه :

اکثر باید با دقت تمام تعداد کمی متون را برگزید و به کار خود در خواندن برای حد
.  بهره برداری از آن ها، سازمان داد

برای این منظور باید روش کار سنجيده ای داشت:

.تالش کمتر برای بدست آوردن بهترین نتیجه است



نحوه انتخاب متون

حرکت از پرسش آغازین: اصل اول
 وب برای جهت یابی در انتخاب متون خواندنی، پرسش آغازی خ« قطب نما»بهترین

.است
گزینش منطقی متون : اصل دوم

 اجتناب از خواندن کتاب های پر حجم و دشوار در وهله اول؛
 خواندن عميق مقاالت کوتاه یا  چند اثر به جای خواندن سطحی هزاران صفحه؛

توجه به متون تحليلی: اصل سوم
 آثاری را انتخاب کنيد خصلت تحليلی دارند نه توصيف صرف موضوع.

توجه به متون عرضه کننده دیدگاه های متفاوت: اصل چهارم
متون ارایه کننده نگرشهای گوناگون  درباره پدیدهها را مطالعه کنيد .



کجا می توان متون و مقاالت مناسب را یافت؟
 انتخاب متن مناسبراهکار:

مشورت با صاحب نظران
 رجوع به مقاله های مجالت، گزارش ها  ومصاحبه های متخصصان
 کتابخانه ها
اینترنت

اهميت مجالت تخصصی :
هاآندرراموضوعبهمربوطهایشناختترینجدیدوآخرینکهدليلاینبهنخست

یمپيداآگاهیقبلیشدهتحصيلهایشناختدربارهانتقادینظراتازویابيد،می
.کنيد

دیدجشدهمنتشرآثاردربارهشناسیکتابتفسيرهایونقدعموما  تخصصیمجالت
.کنندمیمنتشر



روش خواندن متون

یک ذهن انباشته از اطالعات نامنظم، هرگز خالق نیست.

 (دید زدن کلی کتاب.) الزم نیست کتاب ها را از اول تا آخر خواندهمیشه

احب وقت خود را با فواصل منظم میان تفکر شخصی، تبادل نظر با همکاران و اشخاص ص
(رعایت خواندن موجی متون) . تجربه تقسیم کنید

 استفاده کردنگارش چکیده وجدول خواندن خواندن عمیق می توان از برای.



چكیده نویسی یک متن
 چکیده نویسی یک متن عبارت است از:

 آشکار سازی ایده اصلی آن و ارتباطاتی که میانشان برقرار است
به نحوی که وحدت فکری نویسنده نمایان گردد.

استعداد نگارش چکیده خوب، نتیجه تمرین و ممارست است.

داده برای نگارش چکیده ای منظم باید ایده های اصلی نویسنده را از بندهای  حاوی ایده های فرعی ،
.های توضیحی یا بسط اقامه برهان است، تمیز دهیم

و همگرایی به برکت چکیده ها، محقق بهتر و آسان تر می تواند دو متن متفاوت را باهم مقایسه کرده
.  و واگراییشان را آشکار کند



جدول خواندن
یک صفحه کاغذ را به دو ستون تقسیم کنید  :

دو سوم در سمت راست، یک سوم در سمت چپ .
تاری نشانه های ساخ» ، عنوان سمت چپ را بگذارید «ایده های مندرج»عنوان سمت راست را بگذارید

«متن

ددر سمت راست کاغذتان ایده مهم متن اصلی را بنویسید و به آن یک شماره ترتیبی بدهی.

ا را آن ه. در پایان خواندن متن، شما در ستون سمت راست ایده های مهم متن اصلی را پیش رو دارید
: را تمیز دهیداز نو به دقت بخوانید تا ارتباط دورنی شان را با یکدیگر بفهمید و ساخت کلی فکر مولف

،ایده های مسلط
 مراحل استدالل

 راست ، متناظر با ایده هایی که در ستون سمت«نشانه های ساختاری»در ستون سمت چپ زیر عنوان
.خالصه شده است، درج گردد



مصاحبه های اکتشافی



هدف مصاحبه های اکتشافی

 از آن گوش دادن است نه سوال پیچ کردن مصاحبه شونده، منظور

 هدف کشف شیوه های نوین طرح مسئله تحقیق است نه آزمودن اعتبار طرح ها
.خودمان

قیق به کار مصاحبه های اکتشافی برای یافتن زمینه های تفکر، ایده ها و فرضیه های تح
.  می آید



نحوه انجام مصاحبه های اکتشافی

در مصاحبه اکتشافی چگونه باید عمل کرد؟
مصاحبه کننده باید بکوشد حتی المقدور پرسش های کمتری مطرح کند.
مصاحبه نه یک بازجویی است، نه بررسی با استفاده از پرسش نامه.
دمصاحبه کننده باید ازهر گونه جبهه گیری شخصی در حین  مصاحبه خودداری کن.
مصاحبه در محیطی مناسب و آرام صورت بگیرد.
 ش در جریان مصاحبه به حداقل مداخله ای نیاز باشد، مصاحبه کننده باید پرسهرگاه

.هایش را به روشن ترین وجه ممکن عنوان کند
 است که مصاحبه ها با اجازه قبلی پاسخگویان ضبط شودالزم  .
ز شوداز یادداشت برداشتن سیستماتیک در جریان مصاحبه حتی المقدور باید احترا   .

جربه فن مصاحبه اكتشافي تنها از راه تيادگيري : در نهایت نكته اساسی 
.استعملي ممكن 



برنامه ریزی برای مصاحبه های اکتشافی

 ود، قبل اینکه هدف مصاحبه اکتشافی یعنی گسستن از باورهای متعارف عملی شبرای
از شروع به سه پرسش زیر پاسخ دهيد؟

مصاحبه با چه کسانی مفید است؟
موضوع مصاحبه چیست؟ و چگونه باید به آن عمل کرد.
ق ذهنی  چگونه باید از مصاحبه ها بهره برداری کرد تا در گسستن واقعی از پیش داوری ها سواب

و توهمات روش بینی مان به ما کمک کند؟

افراد مناسب برای مصاحبه
 و اعضای هیات علمیاساتید
شاهدان عینی
افرادی که مستقیما با موضوع مرتبط هستند.



اصول کلی حاکم بر مطالعه اکتشافی
معموال، مصاحبه های اکتشافی با مشاهده یا با تحلیل اسناد و مدارک همراه است.
 اصول روش شناختی یکی است( مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد) در هر سه حالت  :

 درباره موضوع تحقیق، هر اطالعی را از هر جایی که بتوان تحصیل کردن؛
 نگاه را در همه سو چرخاندن؛
 همه چیز را دیدن و از دیدن چیزی روی برنگرداندن؛
 پیام ها را از هر طرف که بیاید؛ شنیدن همه
در محیط مسئله نفوذ کردن؛
رین و نهایتاً ابعاد اصلی و معنا دار ترین وجوه مسئله موضوع را تمیز دادن و سپس، مناسب ت

.شیوه های راه یابی به عمق مسئله جستجو کردن
ی بیند یا بهترین شیوه کار این است که هر پدیده و رویدادی را که در ارتباط با مضمون تحقیق م

.به طور منظم و بدون فوت وقت روی دفترچه یادداشت کند. می شنود
معموالً دو روش مشاهده توام با مشارکت و مشاهده بدون مشارکت را در برابر هم می گذارند  .



حقیقبرهم کنشی میان مطالعات اکتشافی و طرح نظری مسئله ت

طرح نظری مسئله تحقیق به تدریج با خواندن متون ومصاحبه ها ساخته می شود  .
کارش محقق پس از طرح اولیه مسئله تحقیق در قالب پرسش آغازین، متوجه کمبودهای

رمول می شود که او را وا می دارد مطالعات اکتشافی را بسط داده و پرسش آغازی را از نو ف
.بندی کند





هفت مرحله روش تحقیق علمی
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(چارچوب نظری) ساختن مدل تحلیلی4
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آزمایش کردن تحلیل اطالعات6
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مرحله سوم
(  چارچوب نظری) نظریطرح 

مسئله تحقیق



(problematic)چیستی طرح نظری تحقیق 

 تعریف :
 تآغازین انتخاب شده اسپرسش سازنده برای بررسی مسئله که نگرش یا چشم انداز نظری  .

فاز اول:
با مطالعه اکتشافی با دیدگاه های نظری مختلف در مورد مساله تحقیق آشنا می شویم.
ی کننداین دیدگاه های نظری، جنبه های گوناگون مسئله تحقیق،و نیز روابطی میان آنها را مشخص م  .

فاز دو  :
 زیدبرگاست مناسبتر همه از حیث توصیف مساله از از میان دیدگاههای موجود یکی را که باید.
 متفاوت، از دیدگاه های از پیش موجود را ساختباید دیدگاهی یا  .

فاز سوم :
 ناسب طرح نظری که با خصوصیات مسئله تحقیقش متآشکار سازی محقق عبارت است از کار

.  است
 واهد دادطرح نظری است که شالوده مرحله بعدی، یعنی ساختن مدل تحلیلی را  تشکیل خهمین.



مرور رویكرد های گوناگون: فاز اول تدوین نظری مسئله تحقیق

 مرور رویکرد های گوناگون مسئله : گام اول  .
 ،باید فهرستی از دیدگاه های متفاوت پذیرفته شده تهیه کند
 ،همبستگی ها و یا تضادهایی را که میانشان وجود دارد تشخیص دهد
 چارچوب های نظری را که هریک از دیدگاه ها آشکار یا پنهان مرجع قرار می دهد معلوم

.کند



انتخاب یک چارچوب نظری: فاز دوم

دو راهکار برای انتخاب یک چارچوب نظری است:
 نداستفاده کمتون کشف کرده است خواندن یا از چارچوب نظری ای که در جریان.
یا  یک چارچوب نظری نو را تاسیس کند  .

این چارچوب نظری دو کارکرد دارد؛
کرداجازه می دهد پرسش آغازی را از نو فرمول بندی یا به صورت دقیق تری بیان
اسخ به عنوان شالوده برای فرضیه هایی به کار می رود که به اعتبار آنها محقق پ

.منسجمی به این پرسش آغازی خواهد داد
بهره گیری از چارچوب های نظری موجود نیازمند توجه به این نکته است که:

 ،ترین آغازین بیشپرسش با نظری است که انتخاب چارچوب منطقی ترین رفتار
.ارتباط را دارد



انتخاب یک چارچوب نظری برای مسئله تحقیق، عبارت است از:
 رایند های مثالً شکست های تحصیلی به حصر معنا، ف)تعریف دقیق موضوع تحقیق

( گزینش اجتماعی یا محتواهای دروس و ابعاد ایدوئولوژیکی شان
ارکردها یا مثالً، تحلیل علت ها، تحلیل ک)و انتخاب نگرشی برای بررسی این موضوع

، (تحلیل ارزش ها

 ات یکدیگر را قطع می کند، امکان« وضوع و روشم» نظر به این که این دو وجه
.زیادی برای بررسی یک مسئله ایجاد می کند



آشكار سازی چارچوب نظری مسئله تحقیق: فاز سوم

 قیقمحقق درباره موضوع تحقیق و تعریف دروش علمی یعنی شرح تفضیلی
اساسی تحقیق و وابستگی هایی که میانشان وجود دارد؛ مفاهیم

ش آغازین را در پاسخ به پرس(هاییفرضیه)ترسیم ساختار مفهومی که قضایایی
.مورد رسیدگی قرار خواهند داد

اختن کار آماده سازی چارچوب نظری مسئله تحقیق به انجام نمی رسد مگر با س
.مدل تحلیلی

کند، آنچه، چارچوب نظری مسئله تحقیق را از ساختمان مدل تحلیلی متمایز می
ه کار خصلت عملی بودن مدل تحلیلی است که باید به عنوان راهنمای مشاهده ب

.رود



دورکیم« خود کشی » بررسی طرح نظریه : کار کالسی

ر آزار پیش از دورکیم، خود کشی به عنوان فرجام روان پریشی ناشی از احساس تقصی
.  دهنده تلقی می شد

 دور کیم آن را نشانه و محصول تضعیف علقه های اجتماعی دانست که در اثر آن
.  همبستگی میان اعضای جامعه کاهش یافته و فرد گرایی قوت می گیرد

رار نمی دور کیم خودکشی را به عنوان نتیجه بدفرجام فرایند ناامیدی موضوع تحقیق ق
.خاص بررسی می کند« واقعه اجتماعی»دهد، بلکه آن را به عنوان یک 

به طرح کردن نظری مسئله چیزی نیست جز آماده سازی شیوه دیگری برای نگاه کردن
.مسئله تحقیق و دادن پاسخی اصیل به پرسش آغازی



(السخواندن درک)طرح نظری مسئله تحقیق: خالصه مرحله سوم





(ع)از امام جواد 

التََّسْوِیفِ حَیْرَةٌطُولُ 
ختن انجام كاراه، موجب س  .رگرداني استهمواره هب تأخير اندا
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مرحله چهارم

ساختن مدل تحلیلی



پیش فعالیت ها قبل از ساخت مدل تحلیلی

ی تدوین پیش از ساختن مدل تحلیلی، برای آخرین بار پرسش اصلی تحقیق را به روشن
.کرد
لیلی داردسپس، این کیفیت مطالعات اکتشافی است که اهمیت زیادی در ساختن مدل تح.

مدل تحلیلی در طول مرحله مطالعات اکتشافی شکل می گیرد.
لی و به مرور که مطالعات اکتشافی پیش می رود، مفاهیم کلیدی و فرضیه های اص

عات روابطی که مناسب یا جالب است میانشان برقرار کرد، تدریجاً از درون توده اطال
. فراهم آمده سر برون خواهد کرد

 شودمطالعه اکتشافی امکان گزینش یک چارچوب نظری برای تحقیق فراهم میبا.
دیل کرددر مرحله بعد باید بتوان،یک طرح مساله تحقیق را به یک مدل تحلیلی تب.



تعریف مدل تحلیلی



چیستی مدل تحلیلی
مدل تحلیلی:

 موعا است که با هم ارتباط تنگاتنگی دارند و مجفرضیه ها و مفاهیممدل تحلیلی، مجموعه ای از
.چارچوب تحلیلی منسجم را تشکیل می دهند

می دهندمجموعه مفاهیم و فرضیه ها که با یکدیگر ارتباط منطقی دارند، مدل تحلیلی را تشکیل.

ساختمان مدل تحلیلی، باید جوابگوی دو شرط باشد:
دستگاهی از روابط تشکیل می دهد؛
با استدالل عقلی یا منطقی ساخته شده باشد .



کارکرد مدل تحلیلی

و طرح مساله تحقیق را به زبانی ترجمه کند، که راهنمای محقق در کار منظم جمع آوری
.باشدداده های مشاهداتی تحلیل 

 حلیل مشاهده و تنظری مسئله تحقیق تدوین شده محقق را با کار بعدیش که مدل، طرح
.است به یکدیگر متصل می کنداطالعات



(Concept)تعریف فرضیه و مفهوم



چیستی و کارکرد: فرضیه 
فرضیه عبارت است از:

پاسخ موقتی است که به یک پرسش داده می شود.
 درست بودن یا نادرست بودنش مورد تحقیق قرار گیردباید.
 ای میان دو مفهوم یا متغیررابطه(Variable )یا پدیده را پیش بینی می کند.

 فرضیهکارکرد:
 ندآشکار می کدر طرح نظری مسئله تحقیق را منطق روابط  میان مفاهیم عنوان شده.
 داده ها هستندگزینش معیار .
مشاهده یا تجربه ای نیست که بر فرضیه ها مبتنی نباشد  .
ن شد، فرضیه برای تحقیق خط راهنمای موثری فراهم می کند، که به محض آن که تدوی

.دنباله کار عبارت خواهد بود از آزمودن فرضیه ها در مقابله با داده های مشاهده



(  concept)چیستی مفهوم 
 استفاده می کنند( نماد یا نام ) معموالً برای اشاره به هر چیز خاص، از نشانه.

نشانه(Signs :)
اللت چیزی است که بر وجود یا حضور ِ واقعیت، کیفیت یا حالت دیگری دعالمت

.می کند

نشانه از دو بخش تشکیل شده است:
 دال(Signifiers : )تصویر صوتی؛ صورت.
 مدلول(Signifieds :)مفهوم؛ معنی؛ مراد.

مفهوم با معنا، مدلول و مراد، مساوی است.

 مفهوم، تجریدی(abstraction ) از رویدادهای قابل مشاهده است که معرف شباهت یا
.جنبه های مشترک میان آن ها است



(variable)تعریف متغیر
،استسنجشقابلمفهومیکمتغیر.

  نشانه ای است که اعداد یا ارزش ها به آن منتسب می شود؛

 ات را از آنها  اختصاص داده می شود، و تغییریا عدد به از یک ارزش نشانه ای است که بیش
. فردی به فرد دیگر، و از شئی به شئی دیگر نشان می دهد

سن، قد، وزن ، بهره هوشی و : مانند. ....

  صورت هستندبه دو متغیرها:
قد و سن و : اختصاص عدد به آنهاامکان : کمی...
مفاهیم...  جنس، رنگ ، : امکان اختصاص عدد به آنها مانندعدم : کیفی

متغیرها

مشاهده

یرابطه منطقی یا تجرب



(variable)دو گونه متغیر

ا همبستگی یک فرضیه، پاسخ احتمالی به پرسش تحقیق بوده، و شامل توضیح رابطه علّی ی
.  می باشد( مستقل و وابسته ) میان دو متغیر 

انواع اصلی متغیرها:
 ( تبیین کننده ) مستقل
وابسته
 مستقل متغیر(independent variable)

ی شدن یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکار
.توسط محقق، مقادیری را می پذیرد تا تاثیرش بر روی متغیر وابسته مشاهده شود

 متغیر وابسته(dependent variable)
لوم شودمتغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تاثیر آن بر متغیر وابسته مع.



مقایسه مفهوم، سازه و متغیر

مفهوم :
 یان از رویدادهای قابل مشاهده است که معرّف شباهت ها یا جنبه های مشترک متجریدی

.  آن ها است

سازه  :
 به« قابلیت اجتماعی»، «اضطراب»، «مفهوم خود»، «هوش »، «انگیزش»واژه ها مثل برخی

ی از تجرید این مفاهیم پیچیده که در سطح باالی. صورت مستقیم قابل مشاهده نمی باشند
. قرار دارند، سازه نامیده می شوند( انتزاع)
 ها غالباً از نظریه ها مشتق می گردندسازه  .

متغیر:
 شود؛ قابلیت سنجش دارداست که اعداد یا ارزش ها به آن منتسب می نشانه ای.



فرآیند ساخت مدل تحلیلی



دو روش ساخت مدل تحلیلی

ل کند که برای ساختن مدل تحلیلی، محقق نهایتاً می تواند به دو شیوه متفاوت عم
:  وجود نداردمیانشان جدایی صریح 

یا ابتدا از تدوین فرضیه ها شروع می کند و در مرتبه بعدی به مفاهیم می پردازد ،
دوین یا این که راه معکوسی را طی می کنند، و پس از مشخص کردن مفاهیم، فرضیه را ت

.می نمایند

در این کتاب به دالیل آموزشی، روش دوم انتخاب شده : تذکر
(121ص .)است



تقدم ساخت مفاهیم: مراحل ساخت مدل تحلیلی 

قتعیین موضوع تحقی

تدوین پرسش عملیاتی

انتخاب طرح نظری تحقیق

ساختن مفاهیم

تحقیق(فرضیه)ساخت مدل

1مرحله 

مرحله 
دوم



(  conceptualization)مفهوم سازی 
یعنیسازیمفهوم:

مفهومیکهایشاخصوهامولفهابعاد،نمودنتعریفوساختنمشخص.

عملیاتیتعریفشوند،تعریفخوبیبههاشاخصسطحتامفاهیمکهصورتیدر
(operational definition)داردگیریاندازهقابلیتیعنی.بودخواهد.

تاسمفهومیکهایشاخصوهامولفهابعاد،کاملتعیین،مفاهیمعملیاتیتعریفشرط.
ابعاد(dimension:)

ابعاد سازنده مفهوم  است که  امر واقعی را منعکس می سازد.
مولفه ها(component:)

سازنده بعضی مواقع، قبل از اینکه شاخص های یک مفهوم مشخص شود نیازمند تعیین اجزاء
.یک بعد مفهوم هستیم

شاخص ها(indicator  : )
ویژگی های عینی، قابل مشاهده و قابل اندازه گیری مفاهیم هستند.
به کمک شاخص می توان ابعاد مفهوم را اندازه گیری کرد.
نقش شاخص ها، هدایت ما  به شناختن امر واقعی است.



مفهوم سازی به مثابه تعیین ابعاد، مولفه ها و شاخص ها

تعداد ابعاد، مؤلفه ها وشاخص ها بر حسب مفاهیم تغییر می کند: نکته مهم.
برخی از مفاهیم ساده اند، مثل پیری که فقط یک بعد( زمانیchronological )(  سن)و یک شاخص

. دارد
ها به مؤلفه برخی دیگر خیلی پیچیده اند و ایجاب می کنند که بعضی ابعادشان را پیش از رسیدن به شاخص

.هایی تجزیه کرد

در مفهوم سازی(conceptualization) فقط به آن جنبه های واقعیت توجه می شود، که به ،
.نظر محقق اصلی است



فرآیند مفهوم سازی و عملیاتی کردن مفاهیم

انتخاب مفاهیم اصلی
مدل

(concept)

تعیین ابعاد 
(dimension)

تعیین مولفه ها
(component)

تعیین شاخص ها
(indicator)



(ساخت مفاهیم) دو روش تعریف مفاهیم 

 تعریف مفاهیم به صورت استقرایی

مفاهیم عملی مجزا حاصل روش استقرایی است.

 تعریف مفاهیم به صورت ذهنی

مفاهیم دستگاهی حاصل شیوه قیاسی است.

 ،سازه به مفاهیم دستگاهی( construct .  نیز می گویند(



(operative concept isolated)نحوه تعریف مفهوم عملی مجزا 

به شیوه تجربی و استقرایی ساخته می شود .

 ودمبنای مشاهدات مستقیم یا اطالعاتی که دیگران جمع آوری کرده اند ساخته می شبر.

 ه حرکت محسوسات است، و مفهوم بر مبنای دیده ها و شنیده های کوچه و بازار و بمبدا
.می شودپراکنده ساخته استناد مشاهدات جزئی و اطالعات 

هد، به ما ارائه می د( مصداق عینی)کار مفهوم سازی عملی مجزا، از شاخص هایی که امر واقعی
.شروع می شود

 نیست؛ با مفاهیم دیگر روشن مناسباتش
 ولوژی ، ، مناسباتش با دیگر مفاهیم نظیر، ایدئ« دین» مثال، مفهوم عملی مجزای بطور

.ارزش ها یا وجدان جمعی تعریف نشده است



(operative concept isolated)مفهوم عملی مجزا 

شاخص هاابعادمفهوم

تجربی 

نماییغیب
با احساس ارتباط مستقیم

خدا
 احساس دخالت خدا در

زندگیش

مناسکی
 نماز
دعا
نذر و نیاز
زیارت



(systematic concept)( نظام مند) مفهوم دستگاهی 
 مفاهیم دستگاهی ترکیبی است.
 وجود دارد استوار استنظامیکمیان اجزایکهمنطق روابطی آن بر بنای.
 (سازه)دستگاهی مفاهیم

اشداز تجربه حاصل نمی شود، حتی اگر منبع الهام آن رفتار اشیاء واقعی بوده ب.
 شودساخته می( قیاس، تمثیل، تضاد و غیره)این مفهوم از راه استدالل انتزاعی .
 قابلیت اجتماعی»، «اضطراب»، «مفهوم خود»، «هوش »، «انگیزش»واژه ها مثل برخی  »

باشند؛ به صورت مستقیم قابل مشاهده نمی 
این ها مفاهیم دستگاهی یا سازه هستند.
 ًاز نظریه ها مشتق می گردندمفاهیم دستگاهی غالبا.

روش ساختن مفهوم دستگاهی:
سط استدالل بر مبنای الگوهایی که در نظام فکری صاحب نظران بزرگ شرح وب

.یافته و کارآیی شان در عمل به ثبوت رسیده است، شروع می شود
ز راه در این روش موقعیت مفهوم نسبت به مفاهیم دیگر تعیین شده و سپس ا

.مشخص می گرددابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها استنتاج زنجیره ای، 



شباهت مفاهیم عملی مجزا و دستگاهی 
 خیص سازی، خواه مفهوم عملی مجزا، خواه مفهوم دستگاهی، باید با تفکیک و تشمفهوم

.ابعاد، مولفه و شاخص ها همراه  باشد

زینش در مفهوم سازی خواه با روش استقرایی باشد و خواه با روش قیاسی، همیشه با عمل گ
.امور واقعی همراه است









ها و مفاهیم از حیث روش ساختمقایسه فرضیه

فرآیند ساخت مفاهیمنوع نوع فرضیه روش ساخت

یم بر مبنای شاخص می توان مفاه
د و فرضیه های تازه ای تدوین کر

و بر مبنای آنها مدل را ساخت  
.وآن را با داده های واقعی آزمود

شروع ساختن مدل با مشاهده
بی شاخص ماهیتی تجر. می شود

.دارد

مفاهیم عملی 
منفرد

فرضیه 
استقرایی استقرایی

ضیه این مدل با استدالل منطقی، فر
ها و مفاهیم و شاخص ها را می 
د سازد که داده های مشاهداتی بای

.آنها را تأیید کند

ل مبنای یک اصساختن مدل بر
موضوع یا مفهوم کلی که به

سیر برای تف) عنوان پیش فرض
ب پدیده موضوع تحقیق انتخا

.آغاز می شود( شده

مفاهیم 
دستگاهی

(سازه)

فرضیه 
قیاسی قیاسی



یاستقرایی و قیاس: تفاوت دو روش ساخت فرضیه



مثال ها
در اینجا دو . دقدرت اوپک بیشتر باشد توسعه اقتصادی کشورهای عضو اوپک بیشتر خواهد بو: فرضیه

:مفهوم داریم
مفهوم قدرت اوپک  ◦
مفهوم توسعه اقتصادی  ◦

:این دو مفهوم را باید بصورت نظری تعریف نمائیم، تا ابعاد آنها مشخص شود
.مرتبط است( نفت و گاز ) قدرت اوپک با درآمد و میزان مواد خام : ابعاد قدرت اوپک ◦
کشور می منظور درآمد سرانه کشورهای عضو ، و تراز مثبت بازرگانی این: ابعاد توسعه اقتصادی ◦

.باشد

:ابعاد را به شاخص ها تبدیل می کنیم
درصد درآمد در سال های مورد مطالعه  : شاخص های درآمد اوپک ◦
درصد ذخایر نفت و گاز کشورهای عضو  ( : نفت و گاز) شاخص های مواد خام ◦
درصد درآمد سرانه کشورهای عضو  : شاخص های درآمد سرانه ◦
درصد صادرات کشورهای عضو  : شاخص های تراز مثبت بازرگانی ◦



مثال ها
:در اینجا دو مفهوم داریم. مدرنیزاسیون به افزایش دموکراتیزاسیون می انجامد: فرضیه 
دموکراتیزاسیون : مفهوم◦
مدرنیزاسیون: مفهوم◦

:این دو مفهوم را باید بصورت نظری تعریف نمائیم، تا ابعاد آنها مشخص شود
تخاباتی دموکراتیزاسیون با افزایش مشارکت انتخاباتی و رقابت ان: ابعاد دموکراتیزاسیون ◦

.مشخص می گردد
.رددمدرنیزاسیون با توسعه اقتصادی و گسترش آموزش مشخص می گ: ابعاد مدرنیزاسیون ◦

:ابعاد را به شاخص ها تبدیل می کنیم
محاسبه » و «تعداد کل شرکت کنندگان در انتخابات پارلمانی » : شاخص های مشارکت انتخاباتی ◦

« تعداد کل شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری 
«  منتخبان / درصد آرای فرد منتخب » : شاخص های رقابت انتخاباتی ◦
میزان سرمایه گذاری صنعتی ، گسترش شهرنشینی  : شاخص های توسعه اقتصادی ◦
...(    دکتر،مهندس و)جمعیت باسواد، قشرهای اجتماعی جدید: شاخص های گسترش آموزش◦



بخش چهارم

آزمایش کردن فرضیه ها



فرضیه « پذیریابطال »معیار، :فرضیه هاآزمایش

 باشد تدوین کردقابل مشاهده فرضیه را باید به صورتی که.
 ،نامیده می شودبازبینی تجربی فاز مقابله فرضیه و داده های مشاهداتی.
 طور قطعی قابل اثبات نیستحقیقت یک فرضیه به هیچوقت.
 ه فرضیه است که دیر یا زود، کالً یا جزئاً باطل شده و جایشان رابفرضیه ای این هر سرنوشت

.تر و دقیق ترندهای دیگری بدهند، که ظریف 
 باشد« پذیرابطال»فرضیه هایش را چنان می بایست طرح کند که گفته کارل پوپر، محقق به.

عنا که باشد باید عمومیت داشته باشد، در این مابطال پذیر یک فرضیه برای آنکه : شرط اول
.محدود به مکان و زمان خاصی نباشد

ی قابل پذیر نیست مگر آنکه گزاره های مخالفی را که از لحاظ نظرابطال یک فرضیه : شرط دوم
.  رسیدگی هستند بپذیرد


