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 علوم اجتماعیحقیق در ش تکتاب روخالصه 

 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:  •

بررسی های هستند که بر حسب میزان دانش ، تجربه و قدرت تخیل پژوهشگر و برحسب تدابیر احتیاط آمیزی کهه         

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

 شتابزدگی و سه نمونه رایج آن در تحقیق

 کتاب زدگی یا آمارزدگی •

 ، 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 ، 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 منزلت با پرداختن به مسائل 

 ارتباط 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

 مشاهده تحلیل اطالعات نتیجه گیری

 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 هفتگانه روش علمی

 اول:پرسش آغازینمرحله 

 پرسش آغازین، گسستن: مراحل روش علمی •

 ویژگی های یک پرسش خوب آغازی چیست؟

 یک پرسش خوب باید عملی ، روشن و مناسب 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. مناسب:

 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 اکتشافی، خواندن: مطالعات اکتشافی •

 خواندن خوب چیست؟

 به خواندن خود سامان بدهید: •

 وقت شما محدوداست به انتخاب دقیق متون بپردازید. .1

 پرسش آغازی را قطب نمای خود قرار دهید. .2

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

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

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

 مجالت تخصصی مناسب و نقاد را انتخاب کنید. .6

 با افراد خبره مشورت کنید. .7

 چگونه 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
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 چکیده نویسی چیست؟

 هدف اصلی چکیده نویسی چیست؟ •

 هدف اول خواندن اکتشافی و نتیجه ی طبیعی ،کار خواندن است. .1

 فکری نویسندهآشکار سازی ایده ی اصلی متن و ارتباط میان آنها به منظور نمایان کردن وحدت  .2

 کیفیت چکیده، مستقیماً به کیفیت خواندن پیش از آن بستگی دارد. .3

 روش نگارش چکیده ، 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 مربوط 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 یکدیگر را تقویت      می کنند.خواندن متون و مصاحبه های اکتشافی،مکمل  .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 چگونه باید به آن عمل کرد؟ .2

 های اکتشافی را استخراج کرد؟چگونه باید مصاحبه  .3

 مصاحبه با چه کسانی مهم است؟1 -2

 سه گروه ،مخاطبان خوبی هستند: •

 هیئت علمی دانشگاه،محقّق کار آزموده،کارشناس خبره در مسئله ی مورد تحقیق .1

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

 وع تحقیق مستقیماً به آنها مربوط می شود.(مخاطبان مفید )جماعتی که موض .3

 موضوع مصاحبه و چگونگی عمل به آن2-2

 انتخاب موضوع مصاحبه چگونه است؟ •

مصاحبه کم و بیش در جهتی که مصاحبه کننده تحلیل کرده ،پیش می رود نه میل مخاطهب، و بهتهر اسهت بهی      .1

 رهنمود باشد .

 ویژگی 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 مناسب و آرام صورت گیزد. .4
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پرسش آغازی         -1مرحله   

مطالعات اکتشافی -2مرحله   

مصاحبه    خواندن
 اکتشافی 

 متن مصاحبه ها ضبط شود. .5

 استخراج مصاحبه های اکتشافی 2-3

 دو دیدگاه مد نظر است: •

ع اطالعات: باعث گشودن محور های تفکر، وسعت بخشیدن به چشم اندازهای متون خواندنی ، گفتار به عنوان منب .1

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

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

 جایی شفاف عقاید،ایستارها و تصورات موجود نیست.  

 در هر ارتباط کالمی )مصاحبه ی بی رهنمود(، تولید کالم از قطب انتظام می یابد:”       

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

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

 روش های اکتشافی تکمیلی-3

در روش های تکمیلی مهم اینست که:مشاهده و یادداشت کردن پدیده ها،رویدادها و اطالعات ظاهرأ نامربوط  هم  •

 از قلم نیفتد . 

در جریان مطالعات اکتشافی، مصاحبه ها، مشاهدات وبررسی اسناد گوناگون غالباً در کنار هم به کهار مهی رونهد و     •

 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

 وش دوّم عمیق تر و غنی تر است. که نسبت به ر

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

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

 آماده سازی چارچوب نظری ،از مطالعات اکتشافی جدا نیست. •

ی تحقیق ،در صورت کمبود در کارش،مطالعات اکتشافی را بسط داده و پرسش آغازی را  محقق پس از طرح اولیّه •

 از نو فرمول بندی می کند .

وسعت مطالعات اکتشافی،به نوع شناختی که در تحقیق مد نظهر   •

 دارد.است ،بستگی 

 

 مرحله سوم:طرح نظری مسئله تحقیق

 طرح نظری مسئله تحقیق، گسستن: مراحل روش علمی •

 طرح نظری مسئلة تحقیق 

 دو نمونه برای آماده سازی طرح نظزی مسئلة تحقیق: •

خودکشی : در این نمونه طرح نظری مسئله چیهزی نیسهت جهز     .1

 دادن پاسخی اصیل به پرسش آغازی .آماده سازی شیوة دیگری برای نگاه کردن به مسئلة تحقیق و 

آموزش : در این چشم انداز، ،آماده سازی طرح نظری مسئلة تحقیق عبارت است از پرسش دربارة معیارهای آشکار  .2

 و پنهان،آگاهانه و ناآگاهانه ای که در گزینش تحصیلی دخالت دارند. 
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 .“ فاز صورت می گیرد  آماده سازی یک طرح نظری کاری است تدریجی که معموالً در سه”     

 

 فازهای سه گانه طرح نظری مسئلة تحقیق 

فاز اول ،مرور رویکردهای گوناگون : در این فاز محقق باید فهرستی از دیدگاه های متفهاوت پذیرفتهه شهده تهیهه      •

کند، بستگی ها و یا تضادهایی را که میانشان وجود دارد تشخیص دهد، و چارچوب های نظری را که ههر یهک از   

 دید گاه ها آشکار یا پنهان مرجع قرار می دهد معلوم کند .

فاز دوم، انتخاب یک چارچوب نظری : در این فاز کار محقق انتخاب یک چهارچوب نظهری اسهت .کهه از دو حهال       •

خارج نیست:یا آن را به صورتی کامالً نو طراحی می کند،یا آن را در چارچوب نظری ای کهه در جریهان مطالعهات    

اندن متون کشف کرده است مطرح می کند .ضمناً هدف غایی تحقیق را مشخص کرده واین فاز بسیار اکتشافی خو

اجازه می دهد پرسش آغازی را از نو فرمول بندی یا به صورت دقیق تهری بیهان   -1مهم بوده و دو کار کرد دارد : 

به این پرسش  محقق پاسخ منسجمی به عنوان شالوده برای فرضیه هایی به کار می رودکه به اعتبار آنها -2کرد . 

 آغازی خواهد داد .

فاز سوم،آشکار سازی چارچوب نظری مسئلة تحقیق :در این فاز محقهق سهلیقة شخصهی اش را در طهرح مسهئلة       •

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

ضایا یی را مطرح می کند، این قضایا در پاسخ به پرسش آغازی حک و اصهالح شهده و در   و ساختار مفهومی که ق

 ساختمان مدل نظری صورت قطعی اش را می یابد .

ة تحقیهق پهل ارتبهاطی دو    طرح نظری مسهئل ” •

 “پردة گسستن و ساختن روش علمی است.

 مرحله چهارم : ساختن مدل تحلیلی

سههاختن مههدل ، سههاختن: مراحههل روش علمههی •

 تحلیلی

 مدل تحلیلی چیست ؟

مدل تحلیلهی لهوالیی اسهت کهه طهرح نظهری        •

مسئلة تحقیق تهدوین شهدة محقهق را بها کهار      

بعدیش که مشاهده و تحلیل اطالعات است بهه  

 یکدیگر متصل می کند . 

بیان مفهومی پدیده های موضوع تحقیق، مفهوم سازی نامیده می شود و این یکی از ابعاد اصلی سهاختمان مهدل    •

 تحلیلی است .  

موعه ای ساخت دار و به هم پیوستة مرکب از مفاهیم و فرضهیه ههای متصهل بهه یکهدیگر ، مهدل       در واقع به مج •

 تحلیلی می گویند .

 فرضیه ها و اهمیت آن 

 فرضیه معیاری جهت گزینش داده های مناسب فراهم می کند . •

ون آنکه خالقیت سازمان دادن به یک تحقیق در محور فرضیه ها بهترین وسیلة هدایت منظم و استوار آن است، بد •

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

 خواندن    مصابه اکتشافی  

مطالعات اکتشافی    2مرحله   

پرسش آغازی        1مرحله   

طرح نظری مسئله تحقیق     3مرحله   



 

6 

گاه تلوزییون و هن   الراهی دیجیت وب
www.tvart.ir 

 علوم اجتماعیحقیق در ش تکتاب روخالصه 

تحقیقات چونان داد و ستدی است میان تفکری نظری و کاری تجربی، فرضیه ها هم واسطة این داد و ستداند، هم  •

 مایة بسط و گسترش آن و هم مایة انسجام آن .

 ل تحلیلی، به تصحیح و تعدیل این مدل نیز می پردازد .تحقیق تجربی عالوه بر تحلیل امر واقعی بر مبنای مد •

 مدل تحلیلی را چگونه می توان ساخت ؟

 برای ساخت یک مدل تحلیلی : •

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

کتشهافی در  سعی می کنیم متون مختلف مورد مطالعه را به خوبی تجزیه و تحلیل کنیم زیهرا کیفیهت مطالعهات ا    .2

ساخت مدل تحلیلی نقش بسزایی دارد و در واقع ،مدل تحلیلی در طول مرحلة مطالعات اکتشافی شکل می گیرد 

. 

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

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

 می کنیم .

 

 ساختن مفاهیم

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

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

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

شاخص ممکن است یک نشانه ، یک داللت، یک جمله، یک عقیدة ابراز شده یا هر پدیده ای باشد که اطالعاتی در  •

 بارة موضوع مفهوم سازی به ما می دهد .

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

 اختن مفهومشیوه های س

 دو شیوه برای ساختن مفهوم وجود دارد: •

شیوة استقرایی که )مفاهیم عملی منفرد( را می سازد: مفهومی است کهه بهه طهور تجربهی بهر مبنهای مشهاهدات         .1

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

اهی  ترکیبی و قیاسی است و بنای آن بر منطهق  شیوة قیاسی که )مفاهیم دستگاهی( را می سازد : مفاهیم دستگ .2

 روابطی که میان اجزای یک نظام وجود دارد استوار است .مفهوم دستگاهی از راه استدالل انتزاعی ساخته می شود

 در اغلب موارد ، این مفهوم انتزاعی چار چوب فکری کلی تری دارد که پارادایم نامیده می شود . •

 مفهوم کنشگر اجتماعی

 کنشگر اجتماعی دو بعد دارد : مفهوم •

بعد همکاری :همکاری رابطة مبادله ای است با مشخصات دوام نسبی و نابرابری طرف ههای رابطهه.آن چهه میهان      .1

کنشگر ها مبادله می شود عبارتند از منابع و برگه های برنده ای که هر یهک از طهرفین رابطهه در اختیهار دارد و     

ای جمعی یا فردی اش به آن نیاز دارداین مبادله نهابرابر و بهادوام اسهت و    دیگری برای تحقق بخشیدن به طرح ه

 قواعد رسمی و غیر رسمی الزام آوری آن را تنظیم می کند .
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بعد تعارض : رفتاری است که طی آن هر یک از طرف ها سعی می کند با هر وسیله ای که در اختیار دارد بر طرف  .2

به نظرش رضایت بخش نیست را تغییر دهد،این فشار ممکن است مهداوم و  دیگر فشار وارد کند تا وضعیتی را که 

 در لحظاتی هم شدید باشد،اما نمی تواند  حداقل مشارکت الزم برای کارکرد سازمانی را به خطر اندازد .

 مؤلفه ها و شاخص ها در بعد همکاری

 مؤلفه اول : منابع •

 های شخصی وتجربی و ...شاخص های آن نظیر : سرمایه ، درجات تخصصی،توانایی  •

 مؤلفه دوم : فایده مندی منابع •

 شاخص ای آن : ماهیت مهارت ،کمیابی اش در بازار  کار ،سطح تحصیالت، و ... •

 مؤلفه سوم : به رسمیت شناسی ارزش مبادله ای •

 شاخص های آن : کسب مدارک تحصیلی از کدام دانشگاه،تعلق داشتن به کدام خانواده و... •

 هنجار پذیریمؤلفه چهارم :  •

 شاخص های آن اطالعات درباره هنجارها، انتظارات دیگران و مراعات قواعد بازی   •

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

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

 

 نکته مهم 

محصول نابرابری طرف های رابطه و مناسبات قدرتشان است لهذا نمهی توانهد    قواعد سازمان دهنده همکاری چون  •

 خنثی باشد به همین سبب آنها منبع تعارض اند .

 ویژگی های قواعد رسمی ازنظر کروزیه و فرید برگ •

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

 مؤلفه ها و شاخص ها در بعد تعارض

 ران و داوهای ارتباط اجتماعیمؤلفه اول :توانایی تشخیص کنشگ •

شاخص های آن در یک کاخانه نظیر :تحصیالت عالی ، دسترسی به مهم ترین پرونده هها و اطالعهات مربهوط بهه      •

 دیگر استان ها و ..

 مؤلفه دوم :توانایی ادراک قواعد بازی •

 شاخص ای آن :شناخت حقوق اجتماعی، سابقه کار در کارخانه، و ... •

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

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

 مؤلفه چهارم :توانایی اداره کردن تعارض •

 شاخص های آن: فهمیدن قواعد بازی توانایی مخالفت کردن با دیگران ،تجربه مسئولیت .. •

 ساختن فرضیه ها

 فرضیه چیست ؟ •

 باید درست بودن یا نادرست بودنش مورد تحقیق قرار بگیرد و موقتی است.گمانه ای است که  •
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فرضیه باید طوری تدوین شود که قابل مشاهده باشد و با سهاختن مفهاهیم و شهاخص ههای آنهها ، فرضهیه قابهل         •

 مشاهده می شود . 

 الف ( صورت های متفاوت فرضیه ها

 صورت اول :  •

یک پدیده و یک مفهوم که می تواند آن را بشناسد ،بیان مهی شهود .   فرضیه به صورت پیش بینی رابطه ای میان  •

 مثل فرضیه پاستور درباره وجود میکرو ارگانیسم ها

 صورت دوم :  •

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

 شود. مثل فرضیه باسیل کخ و بیماری سل

 ( فرضیه ها و مدل هاب

 مدل ، دستگاهی از فرضیه هاست که میانشان ارتباط منطقی برقرار است . •

چون فرضیه پیش بینی رابطه ای میان مفاهیم است ،مدل نیز مجموعه ای از مفاهیم است که به موجب روابطهی    •

 .مفروض با یکدیگر ارتباط منطقی دارند 

 برای ساختن آنها دو روش وجود دارد: •

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

 قیاسی در ساختن مفاهیم دستگاهی، فرضیه های قیاسی و مدل نظری واقعی به کار می رود . –روش فرضی  .2

 

 

 ب( ساختن فرضیه ها و مدل ها

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

 مدل با مشاهده آغاز می شودساختن 

 شاخص سرشتی تجربی دارد.

شاخص می توان مفاهیم و فرضیه های تهازه   برمبنای

ای تدوین کرد و بر مبنای آنها مدل را ساخت و آن را 

 با داده های واقعی آزمود.

ساختن مدل بر مبنای یک اصل موضوع بها مفههوم کلهی کهه بهه      

انتخاب شده است،  عنوان پیش فرض تفسیر پدیده موضوع تحقیق

 آغاز می شود.

با استدالل منطقی، فرضیه ها، مفهاهیم و شهاخص هها را     این مدل

 می سازد که داده های مشاهده باید آنها را تأیید کند.

 ب( ساختن فرضیه ها و مدل ها

 

 

 

 بطالن پذیری فرضیه ها

برای آن که فرضیه بتواند مهورد بهازبینی قهرار بگیهرد بایهد       •

باشد به این معنها کهه بتهوان آن را بهه دفعهات      بطالن پذیر 

 آزمود.
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 برای این منظور فرضیه باید دو شرط داشته باشد : •

 اوالً عمومیت داشته باشد ،یعنی محدود به مکان و زمان خاصی نباشد. •

داشهته  ثانیاً به گونه ای مطرح شود که قابلیت پذیرفتن گزاره های مخالف را که از لحاظ نظری قابل بهازبینی انهد    •

 باشد .

 مرحله پنجم:مشاهده

 مشاهده، آزمایش)با واقعیات(: مراحل روش علمی •

 مشاهده خوب 

 هدف ها: •

مشاهده شامل مجموع عملیاتی است که طی آنها مدل تحلیلی با داده های قابل مشاهده مقابله داده می شهود.لذا   •

یل اطالعهات گهرد آوری شهده بهرای     مشاهده یک مرحله واسطه ای است میان ساختن مفاهیم و فرضیه ها و تحل

 آزمون آنها.

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

 چه چیزی را مشاهده کند ؟ .1

 کجا مشاهده کند ؟ .2

 چگونه مشاهده کند ؟ .3

 چه چیزی را مشاهده کند ؟

 تعریف داده های مناسب •

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

داده های مناسب و مفید عبارتند از داده هایی که در آماده سازی هر چه روشن تر و دقیق تر یک مهدل تحلیلهی    •

 نقش دارند .

 کجا مشاهده کند ؟

 میدان تحقیق و تقطیع واحدهای مشاهده •

 میدان تحقیق .1

ی تجربی را در فضای جغرافیایی و اجتماعی و نیز در زمهان مشهخص کند.کهه ممکهن     باید حدود میدان تحلیل ها •

 است از این لحاظ به صورت عمومی یا منفرد باشد .

 نمونه .2

 برحسب مورد محقق ممکن است : الف( تمامی جمعیت موضوع تحقیق  •

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

 ابزارهای مشاهده و گرد آوری داده ها •

ساختن ابزار های مشاهده،برای جمع آوری اطالعاتی که شاخص هها تعیهین کهرده اندبهه صهورت الهف( مشهاهده         .1

 مستقیم  ب( مشاهده غیر مستقیم

باشهد اطالعهات   عملیات سه گانه مشاهده : الف ( ساختن ابزار مشاهده یعنی طرح ریزی و ساختن ابزاری که قادر  .2

 صحیح و الزم برای آزمون فرضیه ها فراهم آورد،مثل یک پرسشنامه راهنمای مصاحبه
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ب( آزمودن ابزار مشاهده یعنی تست کردن ابزار پیش از آن که به طور سیستماتیک مورد استفاده قهرار گیهرد بهه             

 منظور اطمینان از درجه صحت و دقت کافی آن .

ج( گرد آوری داده ها،این عمل عبارت است از استفاده از ابزار مشاهده برای گرد آوری عینی اطالعات تجویز شده از         

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

 

 روش های عمده گرد آوری اطالعات)پرسشنامه ای(

 بررسی پرسشنامه ای .1

ن روش عبارت است از مطرح کردن یک سری پرسش برای مجموعه ای از پاسخگویان ،که غالبهاً معهرف   الف( معرفی : ای   

 یک جمعیت وسیع ترند.

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

مهواردی کهه از    پ( هدف هایی که این روش برای آنها مناسب است: شناخت یک جمعیت،تحلیل یک پدیده اجتمهاعی،    

 تعداد زیادی افراد پرسش می شود .

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

ث( محدودیت و مسائل : سنگینی عملیات و باال بودن هزینه ،منفرد سازی پاسخ گویان، سطحی بودن پاسخ ها ، آسیب    

 پذیری نسبی قابل اعتماد بودن روش .

 لیل آماری داده هاج( روش مکمل : تح    

چ( آموزش های الزم : فنون نمونه گیری،فنون نگارش وکد گذاری و اسهتخراج پرسهش هها و مقیهاس ایسهتار،مدیریت          

 شبکه های پرسشگران ، آشنایی با برنامه های انفورماتیک وپردازش و تحلیل داده ها، آمار توصیفی و تحلیل آماری داده ها

  عات)مصاحبه(روش های عمده گرد آوری اطال

 .  مصاحبه 2

الف( معرفی :روش های مصاحبه در صورت های متفاوتش، با به کار گرفتن فرایند های بنیادی ارتباط و بر ههم کنشهی      

 انسانی متمایز می شودبا تماس مستقیم میان محقق و مخاطبانش .

 ب( گونه : دو گونه دارد مصاحبه نیمه رهنمودی و مصاحبه متمرکز   

هدف هایی که این روش برای آنها مناسب است: تحلیل معنایی که کنشگران به اعمالشان و رویدادهایی که بها آنهها   پ(    

 روبرو هستند می دهند،تحلیل یک مسئله دقیق اجتماعی،بازسازی فرایندهای کنش و تجربیات یا رویدادهای گذشته

 رهنمود ضعیف این روشت( مزایا: گرد آوری عناصر تحلیلی عمیق، انعطاف پذیری و    

ث( محدودیت و مسائل :انعطاف پذیری، پیش بینی و طرح ریزی همزمان روش های گرد آوری و تحلیهل اطالعهات در       

 این روش .

 ج( روش مکمل : روش تحلیل محتوا    

چ( آموزش های الزم : مهارت بیرون کشیدن حداکثر عناصر اطالعاتی و تفکر از مصهاحبه ها،شهناخت نظهری و عملهی         

 مقدماتی فرایند های ارتباط بر هم کنشی میان افراد، آموزش عملی فنون مصاحبه .

  روش های عمده گرد آوری اطالعات)مشاهده مستقیم(

 .  مشاهده مستقیم3

 الف( معرفی :روشی است که به معنای دقیق بر مشاهده چشمی مبتنی است .   
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 ب( گونه : دو گونه دارد مشاهده تؤام با مشارکت و مشاهده بدون مشارکت   

پ( هدف هایی که این روش برای آنها مناسب است: به طور کلی برای تحلیل های غیهر گفتهاری مناسهب اسهت مثهل :         

 طور اخص برای مطالعه رویدادها همان طور که تولید می شوند مثل : رفتار سربازان در جبههشیوه های زندگی، به 

ت( مزایا: فهم مستقیم رفتارها و رویداد ها در موقع بروز آن، جمع آوری مجموعه اطالعاتی برای تحلیل بعدی که نسبتاً    

 رفی البداهه اند، صادقانه تر بودن رفتارها نسبت به گفتار و نوشتا

ث( محدودیت و مسائل : دشوار بودن قبوالندن خود به عنوان مشاهده گر در گروه ها،به خاطر سپردن مسائل مشهاهده      

 شده ، تفسیر کردن مشاهدات.

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

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

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

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

 .  گرد آوری داده های موجود:داده های دست دوم و داده های اسنادی4

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

 آنها برای مطالعه موضوع دیگری.

ب( گونه : دو گونه متداول تردارد،گردآوری داده های آماری و گرد آوری اسناد مکتوب از مؤسسات و سازمانهای دولتهی     

 و خصوصی یا اشخاص حقیقی

روش برای آنها مناسب است:تحلیل پدیده های اجتماعی کالن، تحلیل دگرگونی های اجتماعی ، پ( هدف هایی که این    

 تحلیل دگرگونی در سازمان ها، مطالعه ایدئولوژی ها و ارزش ها

ت( مزایا: صرفه جویی در وقت و هزینه، بی نیازی محقق از سنجش عقاید و بررسی پرسشنامه، در دسترس بودن اسهناد     

 وان .و مدارک فرا

ث( محدودیت و مسائل : دسترسی به داده ها همیشه امکان پذیر نیست، وجود مسائل متعدد در ارتباط با قابل اعتمهاد      

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

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

. 

چ( آموزش های الزم : برای گرد آوری داده های آماری آموزش در آمار توصیفی و آموزش در معرفهت شناسهی . بهرای        

اسهناد و مهدارک   گرد آوری داده های سنخ ادبی، به آموزش در نقد تاریخی نیاز است . در هر دو مورد ،آموزش در تحقیق 

 الزم است .

 مرحله ششم: تحلیل اطالعات

 تحلیل اطالعات، آزمایش)با واقعیات(: مراحل روش علمی •

 تحلیل اطالعات

 تحلیل اطالعات چیست؟ •

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

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

 دو هدف را دنبال می کند : •
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 مشاهده    5مرحله 

 ساختن مدل تحلیلی   4مرحله 

 تحلیل اطالعات    6مرحله 

نتیجه گیری      7مرحله   

 تحلیل اطالعات بازبینی تجربی .1

 تجدید نظر یا تصحیح فرضیه ها .2

 سه گانه تحلیل اطالعاتعملیات 

 عملیات سه گانه تحلیل اطالعات عبارتند از : •

 آماده سازی داده ها،شرح و دسته بندی: .1

عبارتست از شرح داده ها، که از دو درجه مکمل تشکیل می شود. از یک طرف داده ها را )دسته بنهدی شهده  یها     •

در فرضیه ها به دست آمده اسهت معرفهی    بدون دسته بندی( به صورتی که از طریق متغییر های پیش بینی شده

می کند و از طرف دیگر، این داده ها را به گونه ای معرفی می کند که خصوصیات این متغییهر هها از راه شهرح و    

 تفسیر به اثبات برسد .

 تحلیل روابط میان متغییر ها .2

ا شهیوه ای کهه ایهن روابهط در     اندازه گیری روابط میان متغییرها یی که با عبارت های فرضیه مربوط اندمطابق به  •

 شاخص ها  –ابعاد  -فرضیه ها پیش بینی شده اند، یعنی:  مفاهیم 

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

عبارت است از مقایسه روابط مشاهده شده با روابطی که از لحاظ نظری فرضیه تحقیق انتظار دارد، و اندازه گیری  •

انحراف میان آن دو .اگر انحراف صفر یا ضعیف باشد ،فرضیه تأیید 

شده و در غیهر ایهن صهورت بایهد منشهأ انحهراف را پیهدا کهرد و         

 متناسب با وضعیت نتیجه گیری کرد .

 

 

 برهم کنشی میان تحلیل اطالعات، فرضیه ها و مشاهده نمودار

 

 

 

 

 

 روش های عمده تحلیل اطالعات

 روش های عمده تحلیل اطالعات عبارتند از: •

 تحلیل آماری داده ها: .1

الف( معرفی : این روش عبارت است ازامکان پردازش سهریع و آسهان داده ههای آمهاری در مقهادیر زیهاد بها اسهتفاده از            

کامپیوتر،درواقع فنون جدید درکنار فنون قدیمی باعث غنی تر شدن فنون قدیمی می شود اما لزومهاً جانشهین آنهها نمهی     

 شود.

 تحلیل داده های پیمایشی، تحلیل محتواب( گونه : سه گونه دارد تحلیل دست دوم،    
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پ( هدف هایی که این روش برای آنها مناسب است: برای تحقیقاتی مناسب است که بر محهور مطالعهه همبسهتگی هها        

میان پدیده هایی که بتوان به صورت متغییر های کمی بیان کرد متمرکزند ،و برای همه مواردی که داده ها از راه بررسهی  

 گرد آوری شده باشد ضروری است . پرسشنامه ای

 ت( مزایا: دقیق بودن فنون روان شناختی، توانایی وسایل انفورماتیکی ، روشنی نتایج تحقیق   

ث( محدودیت و مسائل : تمامی پدیده ها قابل اندازه گیری کمی نیستند ،ابزار آماری توانایی محهدودی در آشکارسهازی      

 قد توانایی تبیینی است.پیش فرض ها دارد اما فی نفسه فا

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

چ( آموزش های الزم : آشنایی کافی با آمار توصیفی، آشنایی با تحلیل به عوامل و تحلیل چنهد متغییهری، آشهنایی بها         

 برنامه های انفورماتیکی و داده پردازی .

 تحلیل محتوا: .2

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

 رسمی،خطابه ها و... به کار بست .

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

عناصر گفتار باشد یا به صورت آن و یها روابهط میهان عناصهر تشهکیل       برحسب اینکه موضوع تحلیل محتوا پاره ای از      

 دهنده اش،سه سنخ عمده معرفی می شود.

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

 تحلیل مضمونی: •

الف( معرفی :روشی است که محقق به کمک آن  بازنمایی های اجتماعی یا قضاوت های گویندگان را بر مبنهای تحلیهل      

 پاره ای از عناصر تشکیل دهنده گفتارشان آشکار می کند .

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

 تحلیل صوری: •

 ورت و به اتصاالت اجزای گفتار توجه دارد .الف( روشی است که به ص    

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

 تحلیل ساختاری : •

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

 آشکار گردد . های دیگر سعی می شود وجوه پنهان پیام

 ب( گونه :دوگونه مهم آن تحلیل های همبستگی ها و تحلیل ساختاری .   

پ( هدف هایی که روش تحلیل محتوا برای آنها مناسب است : تحلیل منطق کهارکرد سهازمان هها بهر مبنهای اسهناد و          

پذیری، تحلیهل اسهتراتژی هها و    مدارک تولید شده، مطالعه تولیدات فرهنگی و هنری، تحلیل فرایند های پخش و فرهنگ 

 داوهای یک وضعیت و ... ،بازسازی واقعیت های غیر مادی گذشته عالیق و ..    

ت( مزایا: همه روشهای تحلیل محتوا برای مطالعه آنچه تلویحی و نهفته است مناسب است ، این روش محقق را مجبهور     

 ین روش فرصت بازبینی کارهای گذشته همیشه وجود دارد .می کند از تفسیرهای آنی و نسنجیده فاصله بگیرد ، در ا
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ث( محدودیت و مسائل :تعمیم در اینجا مشکل است ، گونه های متفاوت این روش معادل هم نیستند، برخی روش ها بر    

 پیش فرضهایی دست کم ساده مبتنی اند، برخی از این روش ها خیلی سنگین و پرکارند ، برخهی روش هها میهدان کهابرد    

 محدودی دارند .

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

چ( آموزش های الزم : برای روش تحلیل محتوای کمی: آشنایی کافی با آمار توصیفی، تحلیل به عوامل و احتماالً زبهان      

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

 
 
 
 

 مرحله هفتم : نتیجه گیری

 نتیجه گیری، 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 ،تصمیم می  •

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

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

 یاد آوری خطوط اصلی روش علمی مد نظر  .1

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

 ارائه پیشنهادات عملی .3

 وط اصلی روش علمییاد آوری خط -1

 نکات مهم برای داشتن یاد آوری مفید و وافی: •

 معرفی پرسش آغازی در آخرین فرمول بندیش .1

 معرفی مشخصات عمده مدل تحلیلی .2

 معرفی میدان مشاهده،روشهای بکار رفته و مشاهدات انجام شده .3

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

 تفسیرهای مربوط به انحراف ها

 دستاورد های نوین شناخت -2

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

شناخت نوین در ارتباط با موضوع تحقیق: این دستاورد نهوین شهناخت ماهیهت دوگانهه دارد از یهک طهرف ،ایهن         .1

تحقیق افزوده می شود و از طرف دیگهر ،ایهن دسهتاورد ههای نهوین      شناخت به شناخت های قبلی درباره موضوع 

 شناخت های قبلی را تصحیح یا کامالً باطل می کند.
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شناخت نظری نوین : شناخت های نظری نوین به طرح نظری مسئله تحقیق و مدل تحلیلی مربوط می شود و این  .2

ه مطالعه مربوط می شوند.و به آموزش نظری و شناخت ها مستقیماً به موضوع تحقیق ارتباطی ندارند بلکه به شیو

 تجربه محقق بستگی دارند .

 پیشنهادات عملی  -3

 پیشنهاد برای داشتن نتیجه گیری با کاربرد عملی روشن : •

الزم است محقق بستگی های میان چشم اندازهای عملی و عناصر تحلیلی را که از آنها الهام گرفته شده است بهه   •

 روشنی بیان کند .

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

 کند گرفت . 


