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 روش تحقیق در علوم اجتماعی

 مقدمه

 عناوین بخش ها

 مرحله اول:پرسش آغازین •

 مرحله دوم:مطالعات اکتشافی •

 مرحله سوم:طرح نظری مسئله تحقیق •

 مرحله چهارم : ساختن مدل تحلیلی •

 مرحله پنجم:مشاهده •

 تحلیل اطالعاتمرحله ششم:  •

 مرحله هفتم : نتیجه گیری •

 مرور سرفصل •

 تحقیق اجتماعی چیست؟

روش ها و فنون تحقیق اجتماعی که ما را قادر خواهد ساخت که بینش علمی پیدا کرده و به شناخت علمی دست  •

 یابیم

 این روش  ها متکی به:  •

بررسیی های هسیتند که بر حسم مینان دانش ت تجربه و قدرت تخیل پهوهش ر و برحسم تدابیر احتیاآ آمینی که        

 در کار پرس و جو به کار بسته می شود به سرانجام می رسند.

 شتابندگی و سه نمونه رایج آن در تحقیق

 کتاب زدگی یا آمارزدگی •

 ت مقاله یا داده های آماریست.بلعیدن سریع و حریصانه مقدار زیادی کتاب 

 بن بست در فرضیه ها •

 قبل از تدوین فرضیه های تحقیق و اهداف جستجو ت به جمع آوری اطالعات و آماده فنون تحقیق می پردازند.

 استفاده از اصطالحات مبهم و عاریتی •

 مهم و کلی.بلند پروازی جاه طلبانه و ابهام کامل  و جستجوی شان و مننلت با پرداختن به مسائل 

 ارتباآ مراحل تحقیق با اصول سه گانه روش علمی

 گسستن •

 رهایی از سوابق ذهنی و غلبه بر پیش داوری ها.

 ساختن •

 ساختن پیش فرض هایی به نظر محقق منطقی قابل قبولی را داشته باشد.

 آزمایش •

مراحل روش علمی

آزمایش

نتیجه گیری تحلیل اطالعات مشاهده

ساختن

ساختن

مدل تحقیق

گسستن

طرح نظری

مسئله نحقیق
خواندن 

مصاحبه اکتشافی
پرسش آغازین
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 بازبینی وقایع و اثبات درسی یا نادرستی آنها

 مراحال هفت انه روش علمی

 اول:پرسش آغازینمرحله 

 پرسش آغازینت گسستن: مراحل روش علمی •

 ویهگی های یک پرسش خوب آغازی چیست؟

 یک پرسش خوب باید عملی ت روشن و مناسم باشد . •

 مثال :علت عدم استقبال روستائیان از دولت الکترونیکی چیست؟

 روشنی : یعنی بدون ابهام باشد.

 عملی : قابلیت اجرا را داشته باشد.

 به عنوان خط راهنمای تحقیق در علوم اجتماعی به کار آید. مناسم:

 پرسش آغازین خوب پرسشی است که بر مبنای آن فرایند های اجتماعی اقتصادی و .. را آشکار سازد.

 محقق بجای داوری به روشن شدن پدیده کمک نماید . 

 مرحله دوم:مطالعات اکتشافی

 مصاحبه اکتشافیت خواندن: مطالعات اکتشافی •

 خواندن خوب چیست؟

 به خواندن خود سامان بدهید: •

 وقت شما محدوداست به انتخاب دقیق متون بپردازید. .1

 پرسش آغازی را قطم نمای خود قرار دهید. .2

 منابعی انتخاب کنید که به تحلیل و تفسیر پرداخته اند. .3

 منابعی انتخاب کنید که ن رش های متفاوت را دارا می باشند. .4

 تحلیلی و تفسیری داده را فراموش نکنید.توجه به مبانی  .5

 مجالت تخصصی مناسم و نقاد را انتخاب کنید. .6

 با افراد خبره مشورت کنید. .7

 چ ونه بخوانیم؟

 هدف اصلی خواندن چیست؟ •

 ایده هایی برای کار تحقیقی خودمان استخراج کنیم. .1

 جدولی برای خواندن استخراج کنید. .2

 چکیده نویسی کنید . .3

 بپردازید.به مقایسه متون  .4

 معیار اصلی شما برای انتخاب سوال آغازین باشد. .5

 از هدف اصلی خارج نشوید. .6

 

 چکیده نویسی چیست؟

 هدف اصلی چکیده نویسی چیست؟ •

 هدف اول خواندن اکتشافی و نتیجه ی طبیعی تکار خواندن است. .1

 فکری نویسندهآشکار سازی ایده ی اصلی متن و ارتباآ میان آنها به منظور نمایان کردن وحدت  .2
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 کیفیت چکیدهت مستقیماً به کیفیت خواندن پیش از آن بست ی دارد. .3

 روش ن ارش چکیده ت باید دنباله ی منطقی روش خواندن باشد. .4

 مصاحبه های اکتشافی باید چگونه باشند؟

 خواندن متون و مصاحبه های اکتشافی باید: •

 به تدوین نظری مسئله ی تحقیق کمک کند. .1

 شناخت های مربوآ به پرسش آغازی حضور ذهن پیدا می کند.محقّق درباره ی  .2

 چشم اندازهای تازه ای راکشف ومیدان خواندن خود را وسعت و یا تصحیح می کند. .3

 مصاحبه ها باید به شیوه ای خیلی راحت و انعطاف پذیر باشد. .4

 باعث صرفه جویی در وقت و وسایل می شود. .5

 هم هستند و متقابالً یکدی ر را تقویت      می کنند.خواندن متون و مصاحبه های اکتشافیتمکمل  .6

 مصاحبه ی اکتشافی چه شرایطی را داراست؟

 برای آنکه مصاحبه ها وظیفه ی گسستن را ایفا کنندرعایت این شرایط الزم است: •

 مصاحبه با چه کسانی مفید است؟ .1

 موضوع مصاحبه ها چیست؟و چ ونه باید به آن عمل کرد؟ .2

 های اکتشافی را استخراج کرد؟چ ونه باید مصاحبه  .3

 مصاحبه با چه کسانی مهم است؟1 -2

 سه گروه تمخاطبان خوبی هستند: •

 هیئت علمی دانش اهتمحقّق کار آزمودهتکارشناس خبره در مسئله ی مورد تحقیق .1

 شاهدان عینی )مخاطبانی که برای انجام مصاحبه های اکتشافی توصیه می شوند( .2

 موضوع تحقیق مستقیماً به آنها مربوآ می شود.(مخاطبان مفید )جماعتی که  .3

 موضوع مصاحبه و چگونگی عمل به آن2-2

 انتخاب موضوع مصاحبه چ ونه است؟ •

مصییاحبه کم و بیش در جهتی که مصییاحبه کننده تحلیل کرده تپیش می رود نه میل مخاطمت و بهتر اسییت بی  .1

 رهنمود باشد .

 :ویهگی های ایستاری مورد اتخاذ در یک مصاحبه •

 حتی المقدور پرسش ها کم باشد. .1

 پرسش ها به روشن ترین وجه ممکن عنوان شوند. .2

 از هر گونه جبهه گیری در محتوای مصاحبه خودداری شود. .3

 مصاحبه در محیطی مناسم و آرام صورت گیند. .4

 متن مصاحبه ها ضبط شود. .5

 استخراج مصاحبه های اکتشافی 2-3

 دو دیدگاه مد نظر است: •

گفتار به عنوان منبع اطالعات: باعث گشودن محور های تفکرت وسعت بخشیدن به چشم اندازهای متون خواندنی ت  .1

 آگاهی از ابعاد و عمق مسئله ت کمک به محقّق تا مسئله را به صحیح ترین صورت ممکن مطرح کند . 

 زبان بیان شود به شیوه ای کامل جابهگفتار به عنوان فرایند : ل.باردن می نویسد: گفتار پیش از آن که به صورت  .2

 جایی شفاف عقایدتایستارها و تصورات موجود نیست.  
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 در هر ارتباآ کالمی )مصاحبه ی بی رهنمود(ت تولید کالم از قطم انتظام می یابد:”       

 ”پاسخ و ت موضوع مرجعش ت شخص ثالثی که پرسش و پاسخ را مطرح می کند .          

 خواندن و مصاحبه ها تطرح نظری مسئله تحقیق به بار می آید .از بر هم کنشی  •

 روش های اکتشافی تکمیلی-3

در روش های تکمیلی مهم اینست که:مشاهده و یادداشت کردن پدیده هاترویدادها و اطالعات ظاهرأ نامربوآ  هم  •

 از قلم نیفتد . 

وناگون غالباً در کنار هم به کار می روند و در جریان مطالعات اکتشیافیت مصیاحبه هات مشیاهدات وبررسی اسناد گ •

 معموالً دو روش مشاهده را در برابر هم می گذارند . 

روش مشاهده ی توأم با مشارکت: محقق از درون با زندگی گروهی که موضوع تحقیقش هستند مشارکت می کند  .1

 که نسبت به روش دوّم عمیق تر و غنی تر است. 

 محقق از بیرون رفتار کنش ران موضوع تحقیقش را مشاهده می کند .      روش مشاهده ی بدون مشارکت:  .2

 بر هم کنشی میان مطالعات اکتشافی و طرح نظری مسئله ی تحقیق-4

 آماده سازی چارچوب نظری تاز مطالعات اکتشافی جدا نیست. •

ده و پرسش آغازی را محقق پس از طرح اولیّه ی تحقیق تدر صورت کمبود در کارشتمطالعات اکتشافی را بسط دا •

 از نو فرمول بندی می کند .

وسیعت مطالعات اکتشافیتبه نوع شناختی که در تحقیق مد نظر  •

 است تبست ی دارد.

 

 

 مرحله سوم:طرح نظری مسئله تحقیق

 طرح نظری مسئله تحقیقت گسستن: مراحل روش علمی •

 طرح نظری مسئلة تحقیق 

 دو نمونه برای آماده سازی طرح نظنی مسئلة تحقیق: •

خودکشی : در این نمونه طرح نظری مسئله چینی نیست جن آماده سازی شیوة دی ری برای ن اه کردن به مسئلة  .1

 تحقیق و دادن پاسخی اصیل به پرسش آغازی .

زت تآماده سازی طرح نظری مسئلة تحقیق عبارت است از پرسش دربارة معیارهای آشکار آموزش : در این چشم اندا .2

 و پنهانتآگاهانه و ناآگاهانه ای که در گنینش تحصیلی دخالت دارند. 

 .“ آماده سازی یک طرح نظری کاری است تدریجی که معموالً در سه فاز صورت می گیرد ”     

 فازهای سه گانه طرح نظری مسئلة تحقیق 

فاز اول تمرور رویکردهای گوناگون : در این فاز محقق باید فهرستی از دیدگاه های متفاوت پذیرفته شده تهیه کندت  •

بست ی ها و یا تضادهایی را که میانشان وجود دارد تشخیص دهدت و چارچوب های نظری را که هر یک از دید گاه 

 ان مرجع قرار می دهد معلوم کند .ها آشکار یا پنه

فاز دومت انتخاب یک چارچوب نظری : در این فاز کار محقق انتخاب یک چارچوب نظری است .که از دو حال خارج  •

نیست:یا آن را به صورتی کامالً نو طراحی می کندتیا آن را در چارچوب نظری ای که در جریان مطالعات اکتشافی 

مطرح می کند .ضمناً هدف غایی تحقیق را مشخص کرده واین فاز بسیار مهم بوده خواندن متون کشف کرده است 

به  -2اجازه می دهد پرسش آغازی را از نو فرمول بندی یا به صورت دقیق تری بیان کرد . -1و دو کار کرد دارد : 

پرسش آغازی         -1مرحله   

مطالعات اکتشافی -2مرحله   

مصاحبه    خواندن
 اکتشافی 
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ن پرسییش آغازی به ای عنوان شییالوده برای فرضیییه هایی به کار می رودکه به اعتبار آنها محقق پاسییخ منسییجمی

 خواهد داد .

فاز سیومتآشیکار سیازی چارچوب نظری مسیئلة تحقیق :در این فاز محقق سیلیقة شخصی اش را در طرح مسئلة  •

تحقیق و نحوة پاسخ دادن به آن را مشخص می کند. و در واقع کار محقق مبتنی است بر تعریف مفاهیم اساسی ت 

این قضیایا در پاسخ به پرسش آغازی حک و اصالح شده و در  و سیاختار مفهومی که قضیایا یی را مطرح می کندت

 ساختمان مدل نظری صورت قطعی اش را می یابد .

ردة پطرح نظری مسئلة تحقیق پل ارتباطی دو ” •

 “گسستن و ساختن روش علمی است.

 

 مرحله چهارم : ساختن مدل تحلیلی

سیییاختن مدل ت سیییاختن: مراحل روش علمی •

 تحلیلی

 مدل تحلیلی چیست ؟

مدل تحلیلی لوالیی است که طرح نظری مسئلة  •

تحقیق تدوین شییدة محقق را با کار بعدیش که 

 مشاهده و تحلیل اطالعات است به یکدی ر متصل می کند . 

بیان مفهومی پدیده های موضیوع تحقیقت مفهوم سیازی نامیده می شود و این یکی از ابعاد اصلی ساختمان مدل  •

 تحلیلی است .  

در واقع به مجموعه ای ساخت دار و به هم پیوستة مرکم از مفاهیم و فرضیه های متصل به یکدی ر ت مدل تحلیلی  •

 می گویند .

 فرضیه ها و اهمیت آن 

 جهت گنینش داده های مناسم فراهم می کند .فرضیه معیاری  •

سازمان دادن به یک تحقیق در محور فرضیه ها بهترین وسیلة هدایت منظم و استوار آن استت بدون آنکه خالقیت  •

 ذهن مکتشف و کنجکاو که الزمة هر کار فکری است فدا شود.

ها هم واسطة این داد و ستداندت هم  تحقیقات چونان داد و ستدی است میان تفکری نظری و کاری تجربیت فرضیه •

 مایة بسط و گسترش آن و هم مایة انسجام آن .

 تحقیق تجربی عالوه بر تحلیل امر واقعی بر مبنای مدل تحلیلیت به تصحیح و تعدیل این مدل نین می پردازد . •

 مدل تحلیلی را چگونه می توان ساخت ؟

 برای ساخت یک مدل تحلیلی : •

 اصلی تحقیق را به روشنی تدوین می کنیم .برای آخرین بار پرسش  .1

سیییعی می کنیم متون مختلف مورد مطالعه را به خوبی تجنیه و تحلیل کنیم زیرا کیفیت مطالعات اکتشیییافی در  .2

 ساخت مدل تحلیلی نقش بسنایی دارد و در واقع تمدل تحلیلی در طول مرحلة مطالعات اکتشافی شکل می گیرد .

 روش زیر عمل می کنیم که میانشان جدایی صریحی وجود ندارد:  در این مرحله به یکی از دو .3

الف( ابتدا از تدوین فرضییه ها شروع می کنیم و در مرتبة بعدی به مفاهیم می پردازیم .  ب( راه معکوسی را طی  •

 می کنیم .

 

 خواندن    مصابه اکتشافی  

مطالعات اکتشافی    2مرحله   

پرسش آغازی        1مرحله   

طرح نظری مسئله تحقیق     3مرحله   
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 ساختن مفاهیم

 مفهوم سازی یعنی ساختن مفهوم انتناعی برای فهمیدن امر واقعی است . •

 مفهوم در گام اول تعیین ابعادی است که آن را تشکیل می دهد  و امر واقعی را منعکس می کند .ساختن یک  •

 گام بعدی تعریف شاخص هایی است که به کمک آنها بتوان ابعاد مفهوم را اندازه گیری کرد . •

ر اطالعاتی دشاخص ممکن است یک نشانه ت یک داللتت یک جملهت یک عقیدة ابراز شده یا هر پدیده ای باشد که  •

 بارة موضوع مفهوم سازی به ما می دهد .

 هستند .“ شاخص”واژه های معادل واژة “ ویهگی“ و“ مشخصات”واژه های  •

 شیوه های ساختن مفهوم

 دو شیوه برای ساختن مفهوم وجود دارد: •

مشییاهدات شیییوة اسییتقرایی که )مفاهیم عملی منفرد( را می سییازد: مفهومی اسییت که به طور تجربی بر مبنای  .1

 مستقیم یا اطالعاتی که دی ران جمع آوری کرده اند ساخته می شود.

شییوة قیاسی که )مفاهیم دست اهی( را می سازد : مفاهیم دست اهی  ترکیبی و قیاسی است و بنای آن بر منطق  .2

 خته می شودروابطی که میان اجنای یک نظام وجود دارد استوار است .مفهوم دست اهی از راه استدالل انتناعی سا

 در اغلم موارد ت این مفهوم انتناعی چار چوب فکری کلی تری دارد که پارادایم نامیده می شود . •

 مفهوم کنشگر اجتماعی

 مفهوم کنش ر اجتماعی دو بعد دارد : •

بعد همکاری :همکاری رابطة مبادله ای اسییت با مشییخصییات دوام نسییبی و نابرابری طرف های رابطه.آن چه میان  .1

مبادله می شیییود عبارتند از منابع و برگه های برنده ای که هر یک از طرفین رابطه در اختیار دارد و  کنشییی ر ها

دی ری برای تحقق بخشیییدن به طرح های جمعی یا فردی اش به آن نیاز دارداین مبادله نابرابر و بادوام اسییت و 

 قواعد رسمی و غیر رسمی النام آوری آن را تنظیم می کند .

: رفتاری است که طی آن هر یک از طرف ها سعی می کند با هر وسیله ای که در اختیار دارد بر طرف بعد تعارض  .2

دی ر فشیار وارد کند تا وضعیتی را که به نظرش رضایت بخش نیست را تیییر دهدتاین فشار ممکن است مداوم و 

 زمانی را به خطر اندازد .در لحظاتی هم شدید باشدتاما نمی تواند  حداقل مشارکت الزم برای کارکرد سا

 مؤلفه ها و شاخص ها در بعد همکاری

 مؤلفه اول : منابع •

 شاخص های آن نظیر : سرمایه ت درجات تخصصیتتوانایی های شخصی وتجربی و ... •

 مؤلفه دوم : فایده مندی منابع •

 شاخص ای آن : ماهیت مهارت تکمیابی اش در بازار  کار تسطح تحصیالتت و ... •

 مؤلفه سوم : به رسمیت شناسی ارزش مبادله ای •

 شاخص های آن : کسم مدارک تحصیلی از کدام دانش اهتتعلق داشتن به کدام خانواده و... •

 مؤلفه چهارم : هنجار پذیری •

 شاخص های آن اطالعات درباره هنجارهات انتظارات دی ران و مراعات قواعد بازی   •

 اهن ی در اهداف های غایی:مؤلفه پنجم :هم سویی در ارزش ها و هم •

 شاخص های آن شناخت مقیاس ارزش ها ت هم سویی آن با نظام ارزش ها و ..... •

 

 نکته مهم 
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قواعد سیازمان دهنده همکاری چون محصیول نابرابری طرف های رابطه و مناسیبات قدرتشان است لذا نمی تواند  •

 خنثی باشد به همین سبم آنها منبع تعارض اند .

 اعد رسمی ازنظر کروزیه و فرید برگویهگی های قو •

 محتمل است . -3موقتی اند    -2جنئی اند -1 •

 مؤلفه ها و شاخص ها در بعد تعارض

 مؤلفه اول :توانایی تشخیص کنش ران و داوهای ارتباآ اجتماعی •

 ر دی شاخص های آن در یک کاخانه نظیر :تحصیالت عالی ت دسترسی به مهم ترین پرونده ها و اطالعات مربوآ به •

 استان ها و ..

 مؤلفه دوم :توانایی ادراک قواعد بازی •

 شاخص ای آن :شناخت حقوق اجتماعیت سابقه کار در کارخانهت و ... •

 مؤلفه سوم :برخوردار بودن از حداقل فرجه آزادی برای حق طلبی •

 شاخص های آن : آگاهی از فرجه ها و تمین دادن درست آن ها •

 کردن تعارضمؤلفه چهارم :توانایی اداره  •

 شاخص های آن: فهمیدن قواعد بازی توانایی مخالفت کردن با دی ران تتجربه مسئولیت .. •

 ساختن فرضیه ها

 فرضیه چیست ؟ •

 گمانه ای است که باید درست بودن یا نادرست بودنش مورد تحقیق قرار ب یرد و موقتی است. •

مفاهیم و شییاخص های آنها ت فرضیییه قابل  فرضیییه باید طوری تدوین شییود که قابل مشییاهده باشیید و با سییاختن •

 مشاهده می شود . 

 الف ( صورت های متفاوت فرضیه ها

 صورت اول :  •

فرضییه به صیورت پیش بینی رابطه ای میان یک پدیده و یک مفهوم که می تواند آن را بشناسد تبیان می شود .  •

 مثل فرضیه پاستور درباره وجود میکرو ارگانیسم ها

 صورت دوم :  •

یه به صورت پیش بینی رابطه ای میان دو مفهوم یا دو نوع پدیده ای که آن مفاهیم  مشخص می کنند ت ارائه فرض •

 شود. مثل فرضیه باسیل کخ و بیماری سل

 ب( فرضیه ها و مدل ها

 مدل ت دست اهی از فرضیه هاست که میانشان ارتباآ منطقی برقرار است . •

هیم است تمدل نین مجموعه ای از مفاهیم است که به موجم روابطی چون فرضییه پیش بینی رابطه ای میان مفا  •

 .مفروض با یکدی ر ارتباآ منطقی دارند 

 برای ساختن آنها دو روش وجود دارد: •

 استقرایی برای ساختن مفاهیم عملی مجنات فرضیه های تجربی  –روش فرضی  .1

 مدل نظری واقعی به کار می رود .قیاسی در ساختن مفاهیم دست اهیت فرضیه های قیاسی و  –روش فرضی  .2
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 ب( ساختن فرضیه ها و مدل ها

 قیاسی -ساختن به روش فرضی     استقرایی -ساختن به روش فرضی    

 ساختن مدل با مشاهده آغاز می شود

 شاخص سرشتی تجربی دارد.

شاخص می توان مفاهیم و فرضیه های تازه  برمبنای

ا سییاخت و آن ای تدوین کرد و بر مبنای آنها مدل ر

 را با داده های واقعی آزمود.

سییاختن مدل بر مبنای یک اصییل موضییوع با مفهوم کلی که به 

عنوان پیش فرض تفسیییر پدیده موضییوع تحقیق انتخاب شییده 

 استت آغاز می شود.

با اسیتدالل منطقیت فرضیه هات مفاهیم و شاخص ها را  این مدل

 یید کند.می سازد که داده های مشاهده باید آنها را تأ

 ب( ساختن فرضیه ها و مدل ها

 

 

 

 بطالن پذیری فرضیه ها

برای آن که فرضیه بتواند مورد بازبینی قرار ب یرد باید بطالن  •

 پذیر باشد به این معنا که بتوان آن را به دفعات آزمود.

 برای این منظور فرضیه باید دو شرآ داشته باشد : •

به مکان و زمان اوالً عمومیت داشیییته باشییید تیعنی محدود  •

 خاصی نباشد.

ثانیاً به گونه ای مطرح شییود که قابلیت پذیرفتن گناره های مخالف را که از لحان نظری قابل بازبینی اند داشییته  •

 باشد .

 مرحله پنجم:مشاهده

 مشاهدهت آزمایش)با واقعیات(: مراحل روش علمی •

 مشاهده خوب 

 هدف ها: •

ها مدل تحلیلی با داده های قابل مشاهده مقابله داده می شود.لذا مشیاهده شامل مجموع عملیاتی است که طی آن •

مشیاهده یک مرحله واسیطه ای اسیت میان سیاختن مفاهیم و فرضیه ها و تحلیل اطالعات گرد آوری شده برای 

 آزمون آنها.

 طرح رینی این مرحله مشاهده در گرو پاسخ دادن به سه پرسش زیر است: •

 چه چینی را مشاهده کند ؟ .1

 مشاهده کند ؟کجا  .2

 چ ونه مشاهده کند ؟ .3

 چه چیزی را مشاهده کند ؟

 تعریف داده های مناسم •

 داده هایی را باید گرد آوری کند که برای آزمون فرضیه ها مفیدند.این داده ها را با شاخص ها تعیین می کنند . •

دقیق تر یک مدل تحلیلی داده های مناسیم و مفید عبارتند از داده هایی که در آماده سیازی هر چه روشن تر و  •

 نقش دارند .
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 کجا مشاهده کند ؟

 میدان تحقیق و تقطیع واحدهای مشاهده •

 میدان تحقیق .1

باید حدود میدان تحلیل های تجربی را در فضییای جیرافیایی و اجتماعی و نین در زمان مشیییخص کند.که ممکن  •

 است از این لحان به صورت عمومی یا منفرد باشد .

 نمونه .2

 حقق ممکن است : الف( تمامی جمعیت موضوع تحقیق برحسم مورد م •

 ب( نمونه معرف جمعیت و یا  ج( مؤلفه های مشخص کننده اما نه لنوماً معرف جمعیت را مطالعه کند . •

 ابنارهای مشاهده و گرد آوری داده ها •

مشییاهده سییاختن ابنار های مشییاهدهتبرای جمع آوری اطالعاتی که شییاخص ها تعیین کرده اندبه صییورت الف(  .1

 مستقیم  ب( مشاهده غیر مستقیم

عملیات سیه گانه مشیاهده : الف ( ساختن ابنار مشاهده یعنی طرح رینی و ساختن ابناری که قادر باشد اطالعات  .2

 صحیح و الزم برای آزمون فرضیه ها فراهم آوردتمثل یک پرسشنامه راهنمای مصاحبه

ب( آزمودن ابنار مشیاهده یعنی تسیت کردن ابنار پیش از آن که به طور سییستماتیک مورد استفاده قرار گیرد به          

 منظور اطمینان از درجه صحت و دقت کافی آن .

شده از ج( گرد آوری داده هاتاین عمل عبارت است از استفاده از ابنار مشاهده برای گرد آوری عینی اطالعات تجوین         

 اشخاص یا واحد های مشاهده که در جمعیت نمونه انتخاب شده اند .   

 روش های عمده گرد آوری اطالعات)پرسشنامه ای(

 بررسی پرسشنامه ای .1

الف( معرفی : این روش عبارت اسیت از مطرح کردن یک سیری پرسش برای مجموعه ای از پاسخ ویان تکه غالباً معرف    

 یک جمعیت وسیع ترند.

 ب( گونه : دو گونه دارد پرسش نامه مستقیم و پرسش نامه غیر مستقیم   

پ( هدف هایی که این روش برای آنها مناسییم اسییت: شییناخت یک جمعیتتتحلیل یک پدیده اجتماعیت مواردی که از    

 تعداد زیادی افراد پرسش می شود .

 ت( منایا: امکان تبدیل به کمیت بسیاری از داده ها   

دیت و مسائل : سن ینی عملیات و باال بودن هنینه تمنفرد سازی پاسخ گویانت سطحی بودن پاسخ ها ت آسیم ث( محدو   

 پذیری نسبی قابل اعتماد بودن روش .

 ج( روش مکمل : تحلیل آماری داده ها    

ستارتمدیریت شبکه چ( آموزش های الزم : فنون نمونه گیریتفنون ن ارش وکد گذاری و استخراج پرسش ها و مقیاس ای    

 های پرسش ران ت آشنایی با برنامه های انفورماتیک وپردازش و تحلیل داده هات آمار توصیفی و تحلیل آماری داده ها

  روش های عمده گرد آوری اطالعات)مصاحبه(

 .  مصاحبه 2

دی ارتباآ و بر هم کنشی الف( معرفی :روش های مصیاحبه در صیورت های متفاوتشت با به کار گرفتن فرایند های بنیا   

 انسانی متماین می شودبا تماس مستقیم میان محقق و مخاطبانش .

 ب( گونه : دو گونه دارد مصاحبه نیمه رهنمودی و مصاحبه متمرکن   
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پ( هدف هایی که این روش برای آنها مناسیم اسیت: تحلیل معنایی که کنش ران به اعمالشان و رویدادهایی که با آنها    

 هستند می دهندتتحلیل یک مسئله دقیق اجتماعیتبازسازی فرایندهای کنش و تجربیات یا رویدادهای گذشتهروبرو 

 ت( منایا: گرد آوری عناصر تحلیلی عمیقت انعطاف پذیری و رهنمود ضعیف این روش   

یل اطالعات در ث( محدودیت و مسیییائل :انعطاف پذیریت پیش بینی و طرح رینی همنمان روش های گرد آوری و تحل    

 این روش .

 ج( روش مکمل : روش تحلیل محتوا    

چ( آموزش های الزم : مهارت بیرون کشیییدن حداکثر عناصییر اطالعاتی و تفکر از مصییاحبه هاتشییناخت نظری و عملی     

 مقدماتی فرایند های ارتباآ بر هم کنشی میان افرادت آموزش عملی فنون مصاحبه .

  اطالعات)مشاهده مستقیم(روش های عمده گرد آوری 

 .  مشاهده مستقیم3

 الف( معرفی :روشی است که به معنای دقیق بر مشاهده چشمی مبتنی است .   

 ب( گونه : دو گونه دارد مشاهده تؤام با مشارکت و مشاهده بدون مشارکت   

گفتاری مناسم است مثل : شیوه پ( هدف هایی که این روش برای آنها مناسم است: به طور کلی برای تحلیل های غیر    

 های زندگیت به طور اخص برای مطالعه رویدادها همان طور که تولید می شوند مثل : رفتار سربازان در جبهه

ت( منایا: فهم مستقیم رفتارها و رویداد ها در موقع بروز آنت جمع آوری مجموعه اطالعاتی برای تحلیل بعدی که نسبتًا    

 قانه تر بودن رفتارها نسبت به گفتار و نوشتارفی البداهه اندت صاد

ث( محدودیت و مسیائل : دشوار بودن قبوالندن خود به عنوان مشاهده گر در گروه هاتبه خاطر سپردن مسائل مشاهده     

 شده ت تفسیر کردن مشاهدات.

 ج( روش مکمل : روش مصاحبه و به دنبال آن روش تحلیل محتوا    

:تجربه عملی است یعنی مشاهده را باید با مشاهده کردن آموخت و نتیجه مشاهدات و تفسیرهای  چ( آموزش های الزم    

 خود را با نتیجه و تفسیر های همکاران تحقیق مقایسه کرد.

    روش های عمده گرد آوری اطالعات)گرد آوری داده های موجود(

 ادی.  گرد آوری داده های موجود:داده های دست دوم و داده های اسن4

الف( معرفی :داده ها به دو دلیل جمع آوری می شیوند یا همانطور که هستند مطالعه شوند یا استفاده از اطالعات مفید    

 آنها برای مطالعه موضوع دی ری.

ب( گونه : دو گونه متداول ترداردتگردآوری داده های آماری و گرد آوری اسناد مکتوب از مؤسسات و سازمانهای دولتی و    

 صوصی یا اشخاص حقیقیخ

پ( هدف هایی که این روش برای آنها مناسم است:تحلیل پدیده های اجتماعی کالنت تحلیل دگرگونی های اجتماعی ت    

 تحلیل دگرگونی در سازمان هات مطالعه ایدئولوژی ها و ارزش ها

پرسشنامهت در دسترس بودن اسناد  ت( منایا: صیرفه جویی در وقت و هنینهت بی نیازی محقق از سنجش عقاید و بررسی   

 و مدارک فراوان .

ث( محدودیت و مسیائل : دسترسی به داده ها همیشه امکان پذیر نیستت وجود مسائل متعدد در ارتباآ با قابل اعتماد     

 بودن و مناسبت داده ها با توقعات تحقیقت نیاز به دستکاری داده ها برای رسیدن به صورت مطلوب .

مکمل : تحلیل آماری داده ها تروش مصاحبه و مشاهده همراه با بررسی اسنادی مربوآ به گروه ها یا پدیده ها  ج( روش    

. 
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چ( آموزش های الزم : برای گرد آوری داده های آماری آموزش در آمار توصیفی و آموزش در معرفت شناسی . برای گرد     

نیاز اسیت . در هر دو مورد تآموزش در تحقیق اسناد و مدارک الزم  آوری داده های سینخ ادبیت به آموزش در نقد تاریخی

 است .

 مرحله ششم: تحلیل اطالعات

 تحلیل اطالعاتت آزمایش)با واقعیات(: مراحل روش علمی •

 تحلیل اطالعات

 تحلیل اطالعات چیست؟ •

نحوی که آنها را برای  تحلیل اطالعات مرحله است  که اطالعات به دست آمده از مرحله مشاهده را می پروراند به •

 مقایسه نتایج مشاهده شده و نتایج مورد انتظار فرضیه آماده می سازد. 

 دو هدف را دنبال می کند : •

 تحلیل اطالعات بازبینی تجربی .1

 تجدید نظر یا تصحیح فرضیه ها .2

 عملیات سه گانه تحلیل اطالعات

 عملیات سه گانه تحلیل اطالعات عبارتند از : •

 هاتشرح و دسته بندی:آماده سازی داده  .1

عبارتسیت از شیرح داده هات که از دو درجه مکمل تشیکیل می شود. از یک طرف داده ها را )دسته بندی شده  یا  •

بدون دسیته بندی( به صیورتی که از طریق متیییر های پیش بینی شده در فرضیه ها به دست آمده است معرفی 

ای معرفی می کند که خصییوصیییات این متیییر ها از راه شییرح و می کند و از طرف دی رت این داده ها را به گونه 

 تفسیر به اثبات برسد .

 تحلیل روابط میان متیییر ها .2

اندازه گیری روابط میان متیییرها یی که با عبارت های فرضییییه مربوآ اندمطابق با شییییوه ای که این روابط در  •

 ص ها شاخ –ابعاد  -فرضیه ها پیش بینی شده اندت یعنی:  مفاهیم 

 مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایج مورد انتظار و تفسیر انحراف ها .3

داردت و اندازه گیری عبارت است از مقایسه روابط مشاهده شده با روابطی که از لحان نظری فرضیه تحقیق انتظار  •

انحراف میان آن دو .اگر انحراف صفر یا ضعیف باشد تفرضیه تأیید 

شده و در غیر این صورت باید منشأ انحراف را پیدا کرد و متناسم 

 با وضعیت نتیجه گیری کرد .

 

 

 نمودار برهم کنشی میان تحلیل اطالعات، فرضیه ها و مشاهده

 

 

 

 

 

 مشاهده    5مرحله 

 ساختن مدل تحلیلی   4مرحله 

 تحلیل اطالعات    6مرحله 

نتیجه گیری      7مرحله   
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 روش های عمده تحلیل اطالعات

 روش های عمده تحلیل اطالعات عبارتند از: •

 تحلیل آماری داده ها: .1

الف( معرفی : این روش عبارت اسیییت ازامکان پردازش سیییریع و آسیییان داده های آماری در مقادیر زیاد با اسیییتفاده از    

نشییین آنها نمی کامپیوترتدرواقع فنون جدید درکنار فنون قدیمی باعث غنی تر شییدن فنون قدیمی می شییود اما لنوماً جا

 شود.

 ب( گونه : سه گونه دارد تحلیل دست دومت تحلیل داده های پیمایشیت تحلیل محتوا   

پ( هدف هایی که این روش برای آنها مناسیم اسیت: برای تحقیقاتی مناسیم اسیت که بر محور مطالعه همبست ی ها    

رکنند تو برای همه مواردی که داده ها از راه بررسی میان پدیده هایی که بتوان به صیورت متیییر های کمی بیان کرد متم

 پرسشنامه ای گرد آوری شده باشد ضروری است .

 ت( منایا: دقیق بودن فنون روان شناختیت توانایی وسایل انفورماتیکی ت روشنی نتایج تحقیق   

ی توانایی محدودی در آشکارسازی ث( محدودیت و مسیائل : تمامی پدیده ها قابل اندازه گیری کمی نیسیتند تابنار آمار   

 پیش فرض ها دارد اما فی نفسه فاقد توانایی تبیینی است.

 ج( روش مکمل : روش بررسی پرسشنامه ای و گردآوری داده های آماری .    

 اچ( آموزش های الزم : آشیینایی کافی با آمار توصیییفیت آشیینایی با تحلیل به عوامل و تحلیل چند متیییریت آشیینایی ب    

 برنامه های انفورماتیکی و داده پردازی .

 تحلیل محتوا: .2

الف( معرفی :روشی است که می توان آن را درباره انواع گوناگون پیام های مندرج در آثار ادبیت مقاله های روزنامهت اسناد    

 رسمیتخطابه ها و... به کار بست .

 ب( گونه :در دو رده دسته بندی می شود: روش های کمیت روش های کیفی .   

برحسیم اینکه موضیوع تحلیل محتوا پاره ای از عناصیر گفتار باشید یا به صیورت آن و یا روابط میان عناصر تشکیل       

 دهنده اشتسه سنخ عمده معرفی می شود.

 یساختار تحلیل – 3 ت صوری تحلیل – 2 ت مضمونی تحلیل – 1  

 تحلیل مضمونی: •

الف( معرفی :روشیی اسیت که محقق به کمک آن  بازنمایی های اجتماعی یا قضاوت های گویندگان را بر مبنای تحلیل    

 پاره ای از عناصر تشکیل دهنده گفتارشان آشکار می کند .

 ب( گونه :دو گونه مهم آن ت تحلیل مقوله ای و تحلیل ارزیابی .   

 تحلیل صوری: •

 الف( روشی است که به صورت و به اتصاالت اجنای گفتار توجه دارد .    

 ب( گونه : دو گونه مهم آن تحلیل بیان و تحلیل گناره ای .   

 تحلیل ساختاری : •

الف( معرفی : در تحلیل سیاختاری محقق عمدتاً به شیوه آرایش عناصر پیام توجه می کند و در این روش بیش از روش    

 می شود وجوه پنهان پیام آشکار گردد . های دی ر سعی

 ب( گونه :دوگونه مهم آن تحلیل های همبست ی ها و تحلیل ساختاری .   
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پ( هدف هایی که روش تحلیل محتوا برای آنها مناسم است : تحلیل منطق کارکرد سازمان ها بر مبنای اسناد و مدارک    

فرایند های پخش و فرهنگ پذیریت تحلیل اسییتراتهی ها و داوهای تولید شییدهت مطالعه تولیدات فرهن ی و هنریت تحلیل 

 یک وضعیت و ... تبازسازی واقعیت های غیر مادی گذشته عالیق و ..    

ت( منایا: همه روشیهای تحلیل محتوا برای مطالعه آنهه تلویحی و نهفته است مناسم است ت این روش محقق را مجبور    

 می کند از تفسیرهای آنی و نسنجیده فاصله ب یرد ت در این روش فرصت بازبینی کارهای گذشته همیشه وجود دارد .

گونه های متفاوت این روش معادل هم نیستندت برخی روش ها بر  ث( محدودیت و مسائل :تعمیم در اینجا مشکل است ت   

پیش فرضییهایی دسییت کم سییاده مبتنی اندت برخی از این روش ها خیلی سیین ین و پرکارند ت برخی روش ها میدان کابرد 

 محدودی دارند .

 های پرسش نامه ای.ج( روش مکمل : روش گردآوری داده های کیفی هستند و مصاحبه های نیمه رهنمودیت بررسی     

چ( آموزش های الزم : برای روش تحلیل محتوای کمی: آشینایی کافی با آمار توصیفیت تحلیل به عوامل و احتمااًل زبان     

 شناسی و برای روش کیفی: آشنایی با نظریه های جامعه شناسی .

 مرحله هفتم : نتیجه گیری

 نتیجه گیریت آزمایش)با واقعیات(: مراحل روش علمی •

 نتیجه گیری

 هدف از نتیجه گیری : •

نتیجه یک کار تحقیق معموالً قبل از سایر قسمت ها خوانده می شود و در پرتو خواندن نتیجه گیری تتصمیم می  •

 گیرد که آیا تحقیق برای او فایده دارد یا خیر .و این خود اهمیت این قسمت از تحقیق را نشان می دهد.

 وماً از سه قسمت تشکیل شده است:نتیجه گیری کار تحقیق اجتماعی عم •

 یاد آوری خطوآ اصلی روش علمی مد نظر  .1

 معرفی دستاورد های نوین شناخت که تحقیق منشأ آن بوده .2

 ارائه پیشنهادات عملی .3

 یاد آوری خطوط اصلی روش علمی -1

 نکات مهم برای داشتن یاد آوری مفید و وافی: •

 معرفی پرسش آغازی در آخرین فرمول بندیش .1

 مشخصات عمده مدل تحلیلیمعرفی  .2

 معرفی میدان مشاهدهتروشهای بکار رفته و مشاهدات انجام شده .3

مقایسیه ای میان نتایجی که از فرضیه ها انتظار می رفت و نتایجی که از مشاهدات بدست آمده و یادآوری رئوس  .4

 تفسیرهای مربوآ به انحراف ها

 دستاورد های نوین شناخت -2

 شناخت به بار می آورد:یک تحقیق اجتماعی دو نوع  •

شییناخت نوین در ارتباآ با موضییوع تحقیق: این دسییتاورد نوین شییناخت ماهیت دوگانه دارد از یک طرف تاین  .1

شییناخت به شییناخت های قبلی درباره موضییوع تحقیق افنوده می شییود و از طرف دی ر تاین دسییتاورد های نوین 

 شناخت های قبلی را تصحیح یا کامالً باطل می کند.

شناخت نظری نوین : شناخت های نظری نوین به طرح نظری مسئله تحقیق و مدل تحلیلی مربوآ می شود و این  .2

شناخت ها مستقیماً به موضوع تحقیق ارتباطی ندارند بلکه به شیوه مطالعه مربوآ می شوند.و به آموزش نظری و 

 تجربه محقق بست ی دارند .
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 پیشنهادات عملی  -3

 نتیجه گیری با کاربرد عملی روشن : پیشنهاد برای داشتن •

الزم اسیت محقق بست ی های میان چشم اندازهای عملی و عناصر تحلیلی را که از آنها الهام گرفته شده است به  •

 روشنی بیان کند .

 باید دالیل روشن و قانع کننده ای از تحقیق ارائه داد وبدون آن نمی توان از تحقیق نتایجی بیشتر از آنهه القا می •

 کند گرفت . 


