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ارشد و دکتري مديريت براساس يک استاندارد  ،کارشناسیپایان نامه تحصیلی کارشناسي

پس از نگارش پايان نامه مديريت براي آنکه پايان . جھاني از پنج بخش تشکیل شده است

  :نامه جلد شود بايد به صورت زیر تنظیم گردد 

  صفحه عنوان -١

  پیشگفتار و در صورت نیاز تشکر و قدر دانی -٢

  فھرست مطالب -٣

  طرح تحقیق –فصل اول  -۴

  پیشینه تاریخی تحقیق–فصل دوم  -۵

  روش تحقیق_ فصل سوم  -۶

  ارائه یافته ھای تحقیق و تجزیه و تحلیل آن_ فصل چھارم  -٧

  خالصه تحقیق و ارائه پیشنھادھا_ فصل پنجم  -٨

  فھرست منابع و مآخذ -٩

  پیوست -١٠

  عنوان تحقیق -١

حه عنوان درست مانند جلد گاھي صف. عنوان تحقیق و صفحه اولین صفحه پايان نامه است

  :صفحه عنوان شامل اطالعات زير است. شود پايان نامه طراحي مي

  عنوان پایان نامه) الف

  نام کامل استاد راھنما)   ب

  نام کامل محقق یا محققین)   ج

  .نام مرکز یا دانشگاھی که پایان نامه در آن تقدیم میگردد )    د

  )نامه دوره کارشناسی ارشد مديريت  پایان: برای مثال ( نوع مدرک )    ذ

  تاریخ ارایه پایان نامه)     و
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  پیشگفتار و تشکر و قدر دانی) ٢

صفحه تشکر و قدرداني الزامي نیست اما مرسوم است که يک صفحه را به تقدير و تشکر 

محقق میتواند در پایین پیشگفتار نیز از فرد یا افراد با موسساتی که او را . دھند مي صاختصا

  . قدردانی کنددر انجام تحقیقش کمک و راھنمایی کرده اند ، 

  فھرست مطالب) ٣

فھرست  شوددقت . فھرست مطالب و شماره صفحه مطالب معموال شامل سه بخش است

  . خورد مطالب خود با حروف الفبا شماره صفحه مي

  فھرست عناوين و شماره صفحه ھر مطلب

  . صورتیکه جدول وجود داشته باشدفھرست جداول و شماره صفحه ھر جدول، در 

  . فھرست تصاوير و شماره صفحه ھر تصوير، در صورتیکه تصوير وجود داشته باشد

  

  طرح تحقیق يا کلیات پژوھش: فصل اول) ۴

مھمترین . طرح تحقیق يا کلیات پژوھش فصل اول پايان نامه و بسیار مشابه پروپوزال است

  :قسمتھای طرح تحقیق عبارتند از 

و خالی از  ارائه نمایدعنوان تحقیق ؛ باید شناختی دقیق و روشن از موضوع تحقیق را  -١-۴

  .ھرگونه ابھام و پیچیدگی باشد 

در این قسمت مختصری از نظرات و تحقیقات : مقدمه یا تاریخچه ای از موضوع تحقیق  -٢-۴

و عالقه  مربوط به موضوع و یا مسایل و مشکالت حل نشده در این حوزه و ھمچنین توجه

  .جامعه به این موضوع اشاره میشود 

در این قسمت محقق موضوع مورد عالقه و یا نیاز احساس شده : تعریف موضوع تحقیق  -٣-۴

  .خود را در حوزه تحقیق بیان میدارد و عوامل موجود در موقیعت را تعریف و تعیین میکند 

مثبت و کلی طرح شود و  این قسمت باید با جمالت: ھدف یا ھدفھای کلی تحقیق  -۴-۴

  ازطوالنی شدن مطالب پرھیز شود

در این قسمت پژوھشگر روش کاری خود را بیان میدارد و شیوه : روش انجام تحقیق  -۴-۵

ھای گوناگونی را که در گرد آوری مطالب خود به کار برده ذکر میکند و ھمچنین اگر روش 

ده آن شیوه را بیان میکندو بیان آن یکی از آماری خاصی را در تھیه و تدوین اطالعات به کار بر

  .ملزومات است 
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با توجه به تشابه این قسمت از طرح تحقیق با تعریف موضوع : ھمیت و ارزش تحقیق ا  -۴-۶

تحقیق که در آن محقق نیاز خود را در آگاھی به نتایج مطالعه عنوان میسازد ، در این قسمت 

  .به محقق دست میدھد ، بحث میشود  منابع شخصی یا علمی که از خاتمه تحقیق

محدودیت ھایی که کنترل آن از عھده محقق خارج است مانند : محدودیت ھای تحقیق  -٧-۴

افته ھا و یا زیر اندازھا و دیگر محدودیت ھایی که کنترل آن در دست محقق یانتخاب نوع 

  غیرهاست مانند موضوع و محل تحقیق و 

مت محقق باید واژه ھای کلیدي تحقیق را براساس منابعي در این قس: ھا تعريف واژه -٨-۴

   .معتبر به صورتي کاربردي تعريف کند

  

  پیشینه تحقیق يا ادبیات پژوھش : فصل دوم) ۵

منظور از مباني . در اين بخش براساس مطالعات گذشته، مباني نظري پژوھش بیان مي شود

صورت روشن است و بايد براساس نظري ارائه تعاريف و مفاھیم بکار رفته در پژوھش به 

در بخش دوم ادبیات پژوھش به ارائه مطالعات مشابه که . مطالعات معتبر قبلي صورت گیرد

اگر درباره سازماني خاص . قبًال توسط پژوھشگران ديگر صورت گرفته پرداخته مي شود

زمان تحقیق میکنید بايد يک بخش از فصل دوم را در حد سه تا جھار صفحه به معرفي سا

  .مربوط اختصاص دھید

  

  :فصل سوم روش تحقیق ) ۶

ھمچنین نحوه گردآوري . براساس ھدف و ماھیت معرفي مي شود نوع پژوھش در اين بخش

ھاي مطالعه میداني و پژوھش ھاي علمي از روش در معموال . داده ھا بیان مي شود

ھمینطور جامعه آماري و در . کتابخانه اي براي گردآوري داده ھا و اطالعات استفاده مي کنند

فرضیه ھا يا سواالت ( سپس گزاره ھاي پژوھش . صورت لزوم نمونه آماري معرفي مي شوند

حلیل داده ھا نیز مورد استفاده و نرم افزار تجزيه و ت آزمونھای آماری ھمچنین. ارائه مي گردد) 

  . معرفي مي شود

  

  یافته ھا و تجزیه و تحلیل آنھا: فصل چھارم -٧

در اين قسمت براساس داده ھاي بدست آمده و با توجه به روشھاي آماري مناسب به تجزيه 

معموال براي افزايش دقت . زمون فرضیه ھاي پژوھش پرداخته مي شودآو تحلیل داده ھا و 
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اين تحلیل اساس يک . مي شود استفاده SPSSاي آماري مانند نرم افزارھاز محاسبات 

  . پژوھش علمي است

  

  خالصه تحقیق و پیشنھادھا: فصل پنجم -٨

یک . این فصل شامل دو قسمت اصلی ، یکی خالصه تحقیق و دیگری پیشنھادھا است

قیق اطالعات و یافته ھایی که محقق از تح: خالصه مناسب ترکیبی از دو نوع اطالعات است 

دوم اطالعات و یافته ھایی که محقق از طریق مطالعه . جاری خویش به دست آورده است

  .تحقیقات و نوشته ھای دیگران جمع آوری کرده است

ذکر سه الي پنج مورد کافي . ھاي تحقیق بیان شود بعد از خالصه پايان نامه بايد محدوديت

  . است

براي محققان آينده، پیشنھاد به سازمان مورد پیشنھاد : درنھايت بايد پیشنھادھا ارائه شود

. مطالعه و پیشنھادھاي عمومي که در ھر مورد بايد سه يا چھار پیشنھاد مطرح شود

  . باشد روشنایی چراغمانند کنندگان پیشنھاد بايد براي استفاده

  

  فھرست منابع و مآخذ -٩

فھرست نويسي قوانین خاص . شود در این قسمت تمام منابع و مآخذ مورد استفاده ارائه مي

آموزش  به . شود معموال از روش براي نوشتن فھرست منابع استفاده مي. خودش را دارد

  . رجوع کنید نوشتن فھرست منابع

  

  پیوست - ١٠

امه کمک چندانی نمیکند و شامل مطالب و مدارکی است که در درک و فھم خواننده از پایان ن

میتوان از پرسشنامه ھا ، آزمونھا ، نامه ھای نوشته شده به افراد و موسسات و سایر 

  .وسایل جمع اوری اطالعات نام برد 

  

 راھنماي نگارش پروپوزال پايان نامه مديريت 

پروپوزال پیش نویس یك طرح تحقیقی . به معني پیشنھاد است) Proposal(واژه پروپوزال  

ھای علمی و استنتاجات  است كه بر مبنای عالقه و توانمندي پژوھشگر و مبتنی بر فرضیه
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پژوھشگر بوسیله . گیرد تحقیقاتی باشد و با ھدف رفع يک نیاز يا افزودن به دانش صورت مي

ات مربوط به مساله تحقیق و روش انجام آن و فرم پروپوزال اطالعات مربوط به خود، اطالع

  . اعتبارات مورد نیاز براي انجام تحقیق را به اطالع مسئول ذيربط مي رساند

   نحوه تھیه فرم پروپوزال

براي تھیه فرم پروپوزال پايان نامه .  براي نگارش پروپوزال ابتدا بايد فرم پروپوزال را تھیه کنید

به واحد آموزش دانشکده يا سايت رسمي دانشگاه خود کارشناسي ارشد و دکتري بايد 

  .رجوع کنید

   عنوان تحقیق و مشخصات پژوھشگر: بخش اول

بخش اول پروپوزال اطالعات مربوط به عنوان پژوھش، مشخصات فردي پژوھشگر، اساتید 

ھمچنین عنوان . راھنما و مشاور، مشخصات دانشگاه و وضعیت تحصیلي پژوھشگر است

  . شود ه فارسي و التین ارائه ميپايان نامه ب

  بیان مساله تحقیق

در بیان مساله بايد موضوع به لحاظ علمي تشريح . مھمترين بخش پروپوزال بیان مساله است

ادبیات پژوھش نیز . چیستاز اراده این تحقیق  شده و دقیقا روشن کنید ھدف پايان نامه 

  .صفحه باشد 2است در حد يك تا  حجم مطالب اين قسمت بھتر. آيد بعضا در اين بخش مي

  اھمیت و ضرورت تحقیق

. اھمیت و ضرورت تحقیق به معناي آشكارسازي داليل انتخاب موضوع مورد بررسي است

. ھرچقدر داليل انتخاب موضوع، مستندتر و با جزئیات بیشتر باشد ارزش آن بیشتر خواھد بود

  .باشدآمار و ارقام مندرج در بیان مساله نیز بايد مستند 

  )پیشینه پژوھش(ادبیات پژوھش 

در اين بخش به ارائه مطالعات مشابه که قبًال توسط پژوھشگران ديگر صورت گرفته پرداخته 

نظر به تاکید جوامع علمي بر اطالعات دست اول در برخي از فرمھاي پروپوزال . مي شود

  . شود بخش ادبیات پژوھش در ھمان قسمت بیان مساله ارائه مي

   ديد بودن موضوعجنبه ج

در حد يک يا دو پاراگراف بايد نشان دھید که موضوع پايان نامه يک موضوع جديد است و کاري 

  .گیرد تکراري صورت نمي

   اھدف، فرضیه ھا و سواالت تحقیق

براساس اھداف تحقیق بايد فرضیه ھاي . تھیه اھداف تحقیق مھمترين بخش تحقیق است

WWW.GhadamYar.com



7 
 

 

دقت کنید برخي از فرمھاي پروپوزال حاوي بخش . نمودواالت تحقیق را تدوين ستحقیق يا 

   .اين رويکرد کامال غلط است. سواالت تحقیق و ھم بخش فرضیه ھاي تحقیق ھستند

   مدل مفھومي تحقیق

براي . به نحوي روشن و قابل تحلیل استنمودار گرافیکي و نمايه شماتیک رابطه متغیرھا 

. ھر مولفه يک متغیر است. ھاي آن تجزيه کنید طراحي مدل مفھومي ابتدا موضوع را به مولفه

حال تنھا . پذيرند را فھرست کنید ھا موثرند يا از آنھا تاثیر مي حال متغیرھائي که بر اين مولفه

  .جھت تاثیرات استکار باقي مانده ترسیم يک تعداد پیکان جھت نمايش 

   روش تحقیق

ھمینطور جامعه آماري، . تشريح شود) براساس ھدف و روش(در اين بخش بايد نوع پژوھش 

ھا بیان  گیري، مقیاس سنجش و روشھاي آماري تجزيه و تحلیل داده نمونه آماري، روش نمونه

    . شود

   ابعفھرست من

روشھاي . در پايان فھرست منابع مورد استفاده را به ترتیب منابع فارسي و التین معرفي کنید

   . مختلفي براي نوشتن فھرست منابع وجود دارد

ھا و اطالعات ابزارھاي گردآوري داده  

 .يكي از اصلي تر ين بخش ھاي ھر كار پژوھشي را جمع آوري اطالعات تشكیل مي دھد
به شكل منظم وصحیح صورت پذيرد كار تجزيه و تحلیل و نتیجه گیري از داده  چنانچه اين كار

 ھا با سرعت و دقت خوبي انجام خواھد شد

در . شود اي و میداني تقسیم مي ھاي گردآوري اطالعات پژوھش به دو دسته كتابخانه روش 
و جھت  ه ایکتابخان  خصوص گردآوري اطالعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوھش از 

. شود ھاي پژوھش از روش میداني استفاده مي جمع آوري اطالعات براي تايید يا رد فرضیه
براي جمع آوري اطالعات در كارھاي پژوھشي چھار روش عمده را مورد استفاده قرار مي 

توانید روش منتخب برای جمع آوری داده ھا در تحقیق خود را  با مطالعه اين بخش مي. دھند
پیش از گردآوری داده ھا باید طرح مشخص برای  دھید و با انتخاب شیوه مناسب تشخیص 

پاسخ به سواالت زیر می تواند راھگشا باشد. اینکاردر نظر گرفت . 
 داده ھا چگونه توصیف و تفسیر مي شوند ؟ ·

 چه مقدار ھزينه براي گردآوري داده ھا و تفسیر آنھا الزم است ؟ ·
ي شوند ؟داده ھا چگونه گزارش م ·  

 

 استفاده از اطالعات و مدارك موجود  
در برخي تحقیقات اطالعاتي كه بايد بعنوان داده مورد بررسي و تجزيه و تحلیل قرار گیرند از  ·
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بدين صورت كه محقق بدنبال اطالعات جديد نیست بلكه می تواند نسبت . پیش آماده ھستند
اقدام كند ،موجود است شده و به جمع آوري اطالعاتي كه از قبل تھیه  . 

مھمترين . در وقت صرفه جويي مي شود. به واسطه موجود بودن اطالعات ارزان است: مزايا  ·
مزيت آن امكان ارزيابي روند موضوع مورد بررسي در گذشته است كه در مطالعات گذشته نگر 

  بسیار حائز اھمیت است
گاھي . كاالت عمده اين روش استناقص بودن و دردسترس نبودن اطالعات از اش: معايب ·

قديمي و كھنه بودن . مالحظات اخالقي مانع از دستیابي به اطالعات مورد نظر مي باشد
 .اطالعات ھم ممكن است در برخي موارد مطرح باشد

 

مشاھده   
منظور از مشاھده ثبت دقیق تمام جوانب بروز حادثه ويژه يا رفتار و گفتار فرد يا افراد از راه     

  مي باشد) كمك گرفتن از ابزار خاص ( حواس و يا ساير راه ھاي ادراكي 
به ھدف تحقیق مربوط باشد اھده منظم در تحقیق ضروري است بنابراين مشاھده بايدمشا   

 برنامه و نحوه عمل آن از قبل مشخص و تنظیم شده باشد
 به طور دقیق و منظم ثبت شود  

ل سنجش و بررسي باشدمیزان اعتبار و صحت انجام آن قاب    
مي توان صحت اطالعات جمع آوري شده را . امكان بررسي جزئیات موضوع وجود دارد: مزايا ·

. زمینه اي مناسب است در زمان كوتاه براي جمع آوري اطالعات.با وسائل ديگر آزمايش كرد 
مشاھده گر حضور : معايب ·اطالعات زيادي بدست مي آيد و اعتبار علمي اطالعات باالست

 تمايالت شخصي مشاھده گر و  مي تواند بر روند فعالیت مورد مشاھده تاثیر گذار باشد
عوامل . وانائي او در مشاھده و ثبت دقیق فعالیت مورد مشاھده ممكن است تاثیر گذار باشدت

  استاندارد كردن و طبقه بندي اطالعات . محیطي بر نوع و روش گرد آوري اطالعات موثر است
براي نمونه ھاي زياد وقت گیر و پر ھزينه است   . 

 

 مصاحبه  
مصاحبه يكي از روش ھاي جمع آوري اطالعات است كه در آن به صورت حضوري ياغیر  

نكته مھم آن است كه سواالت مصاحبه از . حضوري از افراد يا گروھي ار آنان پرسش مي شود
به صورت ھاي مختلف طبقه بندي  آنچه مصاحبه را. پیش انديشیده شده و تعیین شده است

مصاحبه را يكي ازروش ھائي  .مي كند میزان انعطاف پذيري آن و يا نحوه اجراي آن است
دانسته اند که امکان دریافت پاسخ در آن بیش از روش ھای دیگر است، زيرا در ھنگام 

ت ابھام با مصاحبه امكان تحريك آزمودني براي دادن پاسخ وجود دارد و نیز مي توان در صور
 .توضیح موضوع را روشن ساخت

 :مھمترين انواع مصاحبه به شرح زير عنوان شده اند ·
در اين نوع چارچوب وحدود پرسش ا براي كصاحبه گر مشخص : مصاحبه انعطاف پذير يا آزاد  ·

دراين حالت رفتار . است لي زمان و توالي پرسش به سلیقه مصاحبه گر بستكي دارد
مصاحبه گر مي تواند سواالت . ر است و اطالعات واقعي تري بدست مي آيدآزمودني طبیعي ت

در اين نوع مصاحبه ، مصاحبه : اضافي نیز طرح كندمصاحبه با انعطاف پذيري متوسط يا منظم 
گر از پرسشنامه اي با پرسش ھاي مشخص و با توالي ثابت استفاده مي كند ، اما معموال 
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· .اين جا جمع آوري اطالعات كمي و سطحي استدر .پرسش ھا به صورت باز ھستند
مصاحبه گر از پرسش نامه اي با  : مصاحبه با انعطاف ناپذيريا پرسشنامه ھمراه با مصاحبه
پاسخھا ثابت و از قبل پیش  .پرسش ھاي مشخص و با توالي استاندارد استفاده مي كند

اين روش در . تندبیني و طیقه بندي شده اند و معموال پرسش ھا به صورت بسته ھس
 .مطالعات بزرگ و زماني كه پژوھشگر از تنوع پاسخ ھا اطالع دارد بكار مي رود

 نكات مھم در موردانجام مصاحبه ·
 تكلم با زبان شخص مصاحبه شونده ·

 دخالت ندادن تمايالت شخصي مصاحبه گر ·
 كسب اجاره درھنگام استفاذه از دستگاه ضبط صدا ·

اجتماعي افرادرعايت مقام وموقعیت  ·  
 بیان توضیحات كافي قبل از شروع مصاحبه ·

 

 پرسشنامه   
پرسشنامه به عنوان يكي از متداول ترين ابزار جمع آوري اطالعات در تحقیقات پیمايشي مورد 

ھاي ھدف دار كه با بھره گیري  اي از پرسش گیرد و عبارت است از مجموعه استفاده قرار مي
، ديدگاه و بینش يك فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار مي دھدھاي گوناگون نظر از مقیاس . 

· \ رسشنامه شامل دسته اي از پرسش ھاست كه برطبق اصول خاصي تدوين گرديده پ  
است و به صورت كتبي يه افراد ارائه مي شود و پاسخگو بر اساس تشخیص را خود جواب ھا 

ات معین در مورد موضوعي ھدف از ارائه پرسشنامه کسب اطالع. رادر آن مي نويسد
بزرگ بودن گروه يا جامعه مورد مطالعه يكي از داليل مھم براي استفاده از . مشخص است

كیفیت تنظیم . پرسش نامه است چه امكان مطالعه نمونه ھاي بزرگ را فراھم می آورد
 .پرسشنامه دربدست آمدن اطالعات صحیح و درست و قابل تعمیم بسیار با اھمیت است

دسته بر اساس نحوه اجراي پرسش نامه و نیز نوع سواالت پرسشنامه مي توان آنرا به     ·
  . متفاوت تقسیم نمود ھای

   طبقه بندی بر اساس ماھیت پرسشنامه  ·
در اينجا پاسخگو مي .در اين نوع پرسشنامه با سواالت باز روبرو ھستیم: پرسشنامه باز ·

نظرش باشد در مورد آن پرسش بنويسد و يا در آن تواند بدون محدوديت ھرپاسخي را كه مد 
در اينگونه سواالت ، اطالعات دقیق تر، كامل تر و داراي ارزش بیشتر . زمینه توضیح دھد

 .ھستند ولي طبقه بندي و نتیجه گیري از آنھا مشكل تر و له تجربه زياد نیازمند است
براي ھر .ارائه مي شود پرسش ھاي بسته در اين نوع پرسشنامه: پرسشنامه بسته    ·

پرسش تعدادي گزينه و پاسخ انتخاب شده است كه فرد پاسخ دھنده بايد يكي از آنھا رابه 
ھريك از پاسخ ھا به گونه اي تنظیم شده است كه در عین منطقي بودن .عنوان پاسخ بگزيند

وان به در اينجا پاسخ ھا را مي ت. براي آن سوال از پاسخ مربوط به ديگر سواالت مجزاست
سرعت نوشت و تجزيه و تحلیل و طبقه بندي پاسخ ھا نیز ساده تر است اما اطالعات به دقت 

 .و كاملي پرسش نامه باز نیست
 طبقه بندي بر اساس نحوه اجرا ·

اين پرسشنامه ھمان مصاحبه انعطاف ناپذير است كه :    مصاحبه   پرسشنامه ھمراه با      ·
فراد پرسیده مي شود و پاسخ ھا را پرسشگر در برگه به صورت حضوري پرسش ھا از ا

 .پرسشنامه وارد مي كند
فرد . پرسشنامه براي افراد از طريق پست ارسال مي شود :   پستي   پرسشنامه         ·
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 .پس از تکمیل آنرا براي محقق عودت مي دھد
فاده از آن گسترش در اين نوع از پرسشنامه كه به تازگي موارد است : پرسشنامه الكترونیك ·

يافته است ، محقق با استفاده از شبكه ھاي اطالع رساني و اينترنت ، اقدام به ارسال 
پرسشنامه الكترونیك براي افراد مي كند و افراد پاسخ ھا را در ھمان پرسشنامه وارد و با 

ز در برخي موارد ممكن است افراد نسخه اي ا.پست الكترونیك براي محقق باز مي گردانند
 .پرسشنامه را چاپ کرده و بعد از پاسخگوئي به شكل پستي باز گردانند

 نكات مھم در طراحي پرسشنامه ·
 داشتن يك مقدمه رسا ، جذاب و واضح در ابتداي پرسشنامه ·

 وجود پرسش ھاي قابل فھم و خالي از ابھام ·
 قرار دادن پرسش ھاي حساس و مھم در پايان پرسش نامه ·

سش ھاي باز و بسته به ھمراه ھماستفاده از پر ·  
در ھنگام نوشتن پرسشنامه بايد دقت نمود تا ابتدا از پرسش ھاي زمینه اي استفاده گردد  ·

 .و سپس به پرسش ھائي كه در زمینه موضوع طراحي شده اند ، رسید
 :بي آزار · داللت بر معنا و مفھوم خاصي ننماير و آزمدني را به موضع خاص نكشاند: منصفانه

خصوصیات يك پرسش:به مسائل خصوصي افراد وارد نشود مگر با اجازه قبلي خود آنھا   .  

 

  

 دسته بندي روش ھاي تحقیق

روشھاي پژوھش در علوم رفتاري را معموال با توجه به دو مالک ھدف و ماھیت تقسیم بندي  

  مي کنند 

  دسته بندی روش ھای تحقیق بر اساس ھدف

   بنیادی و کاربردی تقسیم میشودبر اساس ھدف پژوھش ھا به 

  پژوھشی است که  کشف ماھیت اشیاء ،پدیده ھا ، روابط بین متغیرھا،:تحقیق بنیادی

اصول،قوانین و ساخت یا آزمایش نظریه ھاو تئوری ھا  را در بر دارد لزا به توسعه مرزھای 

ط بین ھدف اساسي اين نوع پژوھش تبیین رواب. دانش رشته علمی مربوطه کمک می کند

تحقیق بنیادي  پديده ھا، آزمون نظريه ھا و افزودن به دانش موجود در يک زمینه خاص است

  . مي تواند نظري يا تجربي باشد

كند و بر پايه  ھاي استدالل عقالني و قیاسي استفاده مي تحقیق بنیادي نظري از روش

  . شود اي انجام مي مطالعات كتابخانه

كند و بر پايه روشھاي  اي استدالل استقرائي استفاده ميھ تحقیق بنیادي تجربي از روش

 .شود میداني انجام مي
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پژوھشي است كه با استفاده از نتايج تحقیقات بنیادي به منظور بھبود و به  :تحقیق كاربردي

ھا، ابزارھا، وسايل، تولیدات، ساختارھا و الگوھاي مورد استفاده  كمال رساندن رفتارھا، روش

ھدف تحقیق کاربردي توسعه دانش کاربردي در يک زمینه . شود انجام ميجوامع انساني 

 . در اينجا نیز سطح گفتمان انتزاعي و کلي اما در يک زمینه خاص است. خاص است

  بندي روش ھاي تحقیق بر اساس نحوه گردآوري داده ھادسته 

حقیق توصیفي ت: پژوھش ھا براساس نحوه گردآوري داده ھا به دو دسته تقسیم مي شوند  

 و تحقیق آزمايشي

پیمايشي، ھمبستگي، پس : دسته است 5تحقیق توصیفي يا غیر آزمايشي شامل  -

  رويدادي، اقدام پژوھي، بررسي موردي

در اين نوع تحقیق ھدف بررسي توزيع ويژگیھاي يک جامعه است و :  تحقیق پیمايشي 

پیمايشي پارامترھاي جامعه در پژوھش . بیشتر تحقیق ھاي مديريت از اين نوع مي باشد

پژوھشگر با انتخاب نمونه اي که معرف جامعه است به بررسي . بررسي مي شوند

 :پژوھش پیمايشي به سه دسته تقسیم مي شود. مي پردازد تحقیقمتغیرھاي 

  . گرد آوري داده ھا درباره يک يا چند صفت در يک مقطع زماني خاص : روش مقطعي 

تا رابطه بین  میشونددر بررسي پیمايش طولي، داده ھا در طول زمان گردآوري  :روش طولي  

تحقیقات تحولي که به بررسي روندھا و تحول پديده  .« متغیرھا در طول زمان سنجیده شود

 .ھا در طول زمان مي پردازند از اين دسته ھستند

وضوع ويژه مي جھت بررسي ديدگاه ھاي يک جمع صاحب نظر در مورد يک م: روش دلفي  

    توان از اين تکنیک استفاده کرد

در اين نوع تحقیقات رابطه میان متغیرھا بر اساس ھدف پژوھش تحلیل  : تحقیق ھمبستگي .

در تحقیقات ھمبستگي اگر ھدف پیش بیني متغیرھاي وابسته بر اساس . مي گردد

قل متغیر پیش بین متغیرھاي مستقل باشد به متغیر وابسته متغیر مالک و به متغیر مست

تحقیق آزمايشي در اين است که در اينجا  وتحقیق ھمبستگي  تفاوت بینھمچنین . گويند

 :براساس ھدف به سه دسته تقسیم مي شود. متغیرھاي مستقل دستکاري نمي شوند

ھدف بررسي رابطه ھمزماني متغیرھا است به عبارت ديگر میزان  :ھمبستگي دو متغیري 

در بیشتر تحقیقات ھمبستگي دو متغیري از مقیاس فاصله . و متغیر استھماھنگي تغییرات د

    . اي با پیش فرض توزيع نرمال و محاسبه ضريب ھمبستگي پیرسون استفاده مي شود
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در تحلیل رگرسیون ھدف پیش بیني يک يا چند متغیر مالک براساس يک يا  :تحلیل رگرسیون  

يک متغیر مالک از يک متغیر پیش بین باشد از اگر ھدف بررسي . چند متغیر پیش بین است

اگر بررسي يک متغیر مالک براساس چند متغیر پیش بین . رگرسیون ساده استفاده مي شود

اگر ھمزمان چند متغیر مالک براساس چند . استفاده مي شود  باشد از رگرسیون چندگانه

 .وداستفاده مي ش متغیر پیش بین بررسي شود از رگرسیون چند متغیري

   در برخي بررسي ھا ھدف بررسي مجموعه اي از ھمبستگي ھاي  :تحلیل کوواريانس  

متغیرھا در جدولي به نام ماتريس ھمبستگي يا کوواريانس است که با پیشرفت در زمینه نرم 

  . افزارھاي آماري میسر شده است

   تحقیق پس رويدادي 

رويدادي به تحقیقي  تحقیق پس. وينداي نیز گ مقايسه-رويدادي تحقیق علي به تحقیق پس

چون . گفته مي شود که پژوھشگر علت احتمالي متغیر وابسته را مورد بررسي قرار مي دھد

متغیر مستقل و و ابسته در گذشته رخ داده اند لذا اين نوع تحقیق غیر آزمايشي را تحقیق 

 .پس رويدادي مي گويند

  

 تحقیق آزمايشي 

تحقیق تمام آزمايشي و تحقیق نیمه : تقسیم مي شودتحقیق آزمايشي به دو دسته 

 آزمايشي

در بیشتر پژوھش ھاي علوم انساني نظر به اينكه ھدف اصلي از انجام پژوھش بررسي 

وان گفت پژوھش مذکور از نظر ھدف در حیطه يک موضوع به روش میداني است مي ت

در اين پژوھش از روش ھاي از سوي ديگر با توجه به اينكه . پژوھش ھاي كاربردي مي باشد

است، مي توان  مطالعه كتابخانه اي و نیز روش ھاي میداني نظیر پرسشنامه استفاده شده

 پژوھش توصیفي یکبر اساس ماھیت و روش گردآوري داده ھا، بیان كرد كه پژوھش

 .پیمايشي است

 انواع متغیرھاي پژوھش

ھا سروكار داريم بايد متغیرھا را  تولید دادهدر پژوھشھايي كه با مشاھده متغیرھا و :متغیرھا  

. ھا، به ويژه در پژوھشھاي آزمايشي، بايد رعايت شود اين امر در آزمودن فرضیه: نامگذاري كرد

ِشود نامگذاري متغیرھا با توجه به پنج دسته ذيل انجام مي :  
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  ـ متغیر مستقل

  ـ متغیر وابسته

  ـ متغیر تعديل كننده

       ـ متغیر كنترل

  گر ـ متغیر مداخله

: ھاي فوق نامگذاري كنیم توانیم متغیرھاي مورد نظر را براساس دسته مثًال در فرضیه ذيل مي

آموزان ھمسال كه داراي بھره ھوشي يكساني باشند، عملكرد مھارتي  در میان دانش

آموزان دختر  آموزان پسر با تعداد تمرين آنان مستقیمًا مرتبط است درحالیكه درمورد دانش دانش

  باشد اين رابطه كمتر مي

متغیر مستقل= ـ تعداد تمرين   

متغیر وابسته= ـ عملكرد مھارتي   

متعیر تعديل كننده= ـ جنسیت   

سن، ھوش= ـ متغیرھاي كنترل   

گر  ـ متغیرھاي مداخله  يادگیري  =

تغیر مستقل م  

” دستكاري”متغیر مستقل عاملي است كه در پژوھشھاي تجربي به وسیله پژوھشگر 

آن بر روي پديده ) يا رابطه( گیرد تا تأثیر مختلف آن مورد نظر قرار مي” مقادير”شود يا  مي

  ديگري بررسي شود

 متغیر وابسته   

متغیر مستقل درصدد آن است كه تغییرات حاصل ” دستكاري”به عبارت ديگر پژوھشگر با .    

  را بر متغیر وابسته مطالعه نمايد

   

كننده متغیر تعديل  

پژوھشگر با . توان به عنوان يك متغیر مستقل فرعي منظور داشت را مي متغیر تعدیل کننده

درنظر گرفتن يك متغیر مستقل ويژه، كه مقادير مختلف آنرا نیز عالوه بر متغیر مستقل اصلي 

ام در انج. كند كه تأثیر متغیر مستقل را بر متغیر وابسته مطالعه كند دارد، سعي مي منظور مي

، به عنوان تعديل كننده تأثیر متغیر مستقل )متغیر تعديل كننده(اين عمل متغیر مستقل فرعي

.دگیر یر وابسته، مورد نظر قرار ميبر متغ  
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 متغیر كنترل 

آزمودني انسان  مورد ويژه علوم تربیتي، كه در پژوھشھاي علوم انساني و اجتماعي، به

توان كلیه متغیرھاي مربوط به موقعیت آزمايش يا مرتبط با آزمودني را ھمزمان  است، نمي

از اينرو بعضي از متغیرھا بايد خنثي شود تا اطمینان حاصل شود كه تأثیر آنھا در . بررسي كرد

.رابطه میان متغیر مستقل و متغیر وابسته دخالت نداشته است  

گر  متغیر مداخله   

توان آنرا دستكاري كرد،  گر عاملي است كه بر متغیر وابسته تأثیر گذارد اما نمي متغیر مداخله

تأثیر آن را مشاھده كرد يا اندازه گرفت؛ بلكه تأثیر اين عامل را بايد از طريق تأثیر متغیرھاي 

 مستقل و تعديل كننده بر متغیر وابسته استنباط كرد

 

 پرسشنامه

نامه رشته مديريت است  متداول ترين ابزار جمع آوري اطالعات در پايانپرسشنامه :پرسشنامه

ھاي گوناگون نظر،  گیري از مقیاس ھاي ھدف دار كه با بھره اي از پرسش که شامل مجموعه

ديدگاه و بینش يك فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار مي دھدجھت نگارش پرسشنامه براي 

ھا  ھر يک از اين مولفه.  ھاي آن تجزيه شود رسي به مولفهپايان نامه ابتدا بايد موضوع مورد بر

را  در مرحله بعد بايد براي ھر مولفه يک مجموعه . سازند يک فرضیه يا سوال تحقیق را مي

براي ايجاد يك مقیاس زمانیكه ابعاد شناسائي ) 1979(برمبناي نظريه چرچیل . شناسائي کرد

ا گزینه ھازمانیکه مجموعه   ارتباط با ھر بعد ايجاد گردنددر گزینه ھاشدند بايد مجموعه اي از 

را شناسائي کرديد بايد با نظر اساتید و متخصصین به يک جمع بندي برسید و پرسشنامه 

 .مقدماتي را تدوين کنید

 

ھر پرسشنامه به طور معمول شامل دو دسته سواالت عمومي و : اجزاي پرسشنامه

اين . فردي پاسخ دھندگان را در بر میگیرد سواالت عمومي مشخصات. تخصصي است

جنسیت، سن، مرتبه سازماني، وضعیت استخدامي و میزان تحصیالت: سواالت عبارتند از . 

ھاي تشکیل دھنده  سواالت تخصصي بخش اصلي پرسشنامه است که براساس مولفه

ھاي سواالت  جھت امتیاز دھي و ارزش گزاري کمي پاسخ. موضوع شکل گرفته است

شود صي از طیف لیکرت استفاده ميتخص . 
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گزينه انتخابي کم بسیار کم متوسط زياد بسیار زياد

امتیاز 1 2 3 4 5

 نمره دھي به سواالت در طیف لیكرت

 

 روايي پرسشنامه

مقصود از روائي آن است که وسیله اندازه گیري، بتواند خصیصه و ويژگي مورد نظر را اندازه 

مديريت عمومًا براي بررسي روايي پرسشنامه از روش روايي صوري ھاي  در پايان نامه. بگیرد

  و محتوائي استفاده مي شود 

 

 پايائي پرسشنامه

دھد ابزار  گیري است كه نشان مي قابلیت پايائي يكي از ويژگي ھاي فني ابزار اندازه

ھاي  يكي از روش. دھد تا چه اندازه نتايج يكساني در شرايط مشابه به دست ميگیري  اندازه

    محاسبه پايايي، ضريب آلفاي كرونباخ است

 زبان و واژه پردازی پرسشنامه

گزینش واژگان به سطح .ان باشدزبان پرسشنامه باید با میزان درک پاسخ دھندگان ھمخو
مثال در مواردی که یک زبان .تحصیلی و چھارچوب داوری افراد و نیز فرھنگ موجود بستگی دارد

در یک پاره فرھنگ خود به طور محاوره ای و د ر پاره فرھنگ دیگر خود به صورت رسمی به کار 
است یا اینکه برخی کارگران  می رود،برخی واژه ھا احتماال در یکی از آنھا برای دیگری بیگانه

بدین ترتیب واژه ھا را باید به گونه .شاید واژه ھایی ھمچون ساختار سازمانی،را درک نکنند
اگر آنھا برخی پرسشھا را درک نکنند یا . ای برگزیند که برای پاسخ دھندگان قابل فھم باشد

سو گیری دریافت می  به گونه ای دیگر تفسیر کنند،پژوھشگر پاسخھایی نادرست و ھمراه با
از این رو سواالتی که پرسیده می شود یا زبانی که به کار می رود و واژگانی که به کار . کند

  .گرفته می شود باید نگرشھا، تصورات و احساسات پاسخ دھندگان را در نظر بگیرد

  نحوه تھیه پرسشنامه
  

در پژوھش ھایی که از پرسشنامه استفاده می شود، اعضا نمونه یا جامعه، با پر کردن 
پرسشنامه و بازگرداندن آن به پژوھشگر در مصاحبه ای که خود آن را بر عھده داشته اند 

به ھمین دلیل سؤال ھا و راھنمایی ھای مربوط به آن باید به اندازه کافی . شرکت می کنند
اشد تا پاسخگو نقش مصاحبه کننده را نیز اجرا کند این گونه پرسشنامه روشن و قابل فھم ب
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ھا را نیز می توان در محل ھای موردنظر مثل منازل و محل کار اشخاص و اماکن عمومی مثل 
از آنجا که پرسشنامه . مراکز خرید و تفریحی و در بین اعضای گروه ھای موردنظر توزیع نمود

ه شیوه ای نوشته یا بیان شود که بتواند افراد موردنظر را مشارکت جنبه خوداجرایی دارد باید ب
دستورالعمل، سؤال ھا و راھنمایی آن باید به گونه ای طرح شود که افراد مورد . ترغیب کند

نظر را به ادامه ھمکاری و برگرداندن پرسشنامه عالقه مند نماید؛ این امر به خاطر عدم حضور 
  .ح بیشتر و تشویق پاسخ دھنده استمصاحبه گر واقعی برای توضی

  
  زمینه یابی

  
  :ھدف) الف

اولین قدم در اجرای زمینه یابی پرسشنامه تھیه فھرستی از ھدف ھایی است که پژوھشگر 
قصد دارد به کمک پرسشنامه به آنھا برسد؛ تھیه و تنظیم پرسشنامه قبل از داشتن درک 

  .است روشنی از آنچه که باید حاصل شود تقریبًا ناممکن
  
  :بیان مسأله) ب

ھدف زمینه یابی پرسشنامه ای توصیف رفتار، طرز تفکر، احساس ویژه یا آزمون رابطه بین دو 
. برای مثال پژوھشگر ممکن است به توصیف موارد زیر عالقه مند باشد. یا چند متغیر است

نایع در مورد چه مقداری از خانواده خرید کاالی معین را در نظر دارند؟ طرز تفکر صاحبان ص
دانشجویان طراحی صنعتی چگونه است؟ احساس مردم در مورد برند ھای مختلف کاالھا 

  .چگونه می باشد و غیره
  
  :تعیین جامعه و انتخاب نمونه) ج

تعیین جامعه در بیشتر موارد در نکاتی ھمچون اھمیت موضوع، قابلیت تعمیم پذیری، عالقه 
جامعه موردنظر، شھرک، شھر، استان، کشور،  پژوھشگر و منابع اطالعاتی مبتنی است

منطقه آموزشی واحد نظامی یا زیر گروھی از واحدھای ذکر شده نظیر گروه ھای قومی، 
مذھبی، سنی و شغلی باشد به علت وسعت زیاد جامعه موردنظر، ھمیشه مطالعه تمام آن 

رضیه در مورد آن مقدور نیست به عالوه برای توصیف ویژگی ھای جامعه موردنظر و آزمون ف
در عوض به انتخاب نمونه ای از اعضای جامعه . نیازی به مطالعه تمام اعضای جامعه نیست

  .که معرف و نماینده واقعی آن باشند اقدام می شود
  

  :تنظیم پرسشنامه

سؤال ھای پرسشنامه باید ساده، روشن و دقیق باشند؛ زیرا ھنگام پاسخگویی به آنھا . 1
  .وضیح حضور نداردکسی جھت تعریف و ت

سؤاالت پرسشنامه باید به صورت پاسخ بسته نوشته شود و بھتر است تعداد سؤال ھای . 2
پاسخ باز به حداقل ممکن برسد، امکان دارد پاسخ ھایی که به سؤاالت باز داده می شود 

ناخوانایی، غلط امالیی و تفسیر پاسخ ھای باز از دیگر مشکالت . ناتمام و بی ربط باشند
  .ؤال ھای پاسخ باز می باشندس

سؤال . به صورت اضافی و به خاطر جلوگیری از اشتباه از سؤاالت ُگزیده استفاده می شود. 3
ھای گزیده به پرسش ھایی گفته می شوند که گروه معینی از پاسخ دھندگان به آن پاسخ 
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ی توان برای مثال با مطرح کردن سؤالی درباره وضعیت تأھل در پرسشنامه م. می دھند
پاسخ دھندگان متأھل را شناسایی کرد و سپس پرسش ھای مربوط به فرزند، یا فرزندان، 

  .ھر سؤال گزیده به راھنمایی خاص خود نیاز دارد. ھمسر و سایر موارد را مطرح نمود

سؤال ھای مربوط به گذشته را در یک محدوده زمانی مشخص مطرح کنید در صورتی که . 4
. تار گذشته افراد اطالعاتی کسب کنید، زمان مورد نظر را مشخص کنیدقصد دارید درباره رف

عدم . برای مثال این سؤال که چندبار مرتکب تخلفات رانندگی شده اید بسیار مھم است
وجود محدوده زمانی مشخص در چنین سؤال ھایی موجب می شود که افراد پاسخ ھای خود 

عاتی که در این گونه موارد به دست می آید در لذا اطال. را به زمان ھای متفاوت نسبت دھند
بھترین حاالت فاقد انسجام خواھند بود و در بدترین شرایط به قدری مبھم اند که نمی توان بر 

در محدوده ھای زمانی که چنین سؤال ھایی به کار می روند . اساس آنھا دست به تحلیل زد
سال گذشته، در یک  5در : ھمچونبه صورت زیر باید عمل شود که به صورت عبارت ھایی 

سال گذشته، در یک ماه گذشته و یا اینکه اساسًا سؤال کرد چه موقع برای اندازه گیری تعداد 
دفعاتی که رفتار افراد در آن ارتباط انجام شده است، اغلب محدوده زمانی کوتاه تر مناسب 

  .ان ھای طوالنی به یاد آورنداست زیرا پاسخ دھندگان نمی توانند وقوع رفتارھای خود را در زم

برای سؤال ھای حساس چارچوب مناسبی فراھم سازید گاھی اوقات پرسش ھایی . 5
  .مطرح می شوند که ممکن است مغایر عقیده، باور، نگرش و مکاتب فکری باشند

این . تعدادی از سؤال ھای پرسشنامه را به ویژگی ھای فردی و جمعیتی اختصاص دھید. 6
که بر ویژگی ھایی فردی تأکید دارند در قالب پرسشنامه ھا مطرح می شود نوع سؤال ھا 

سن، جنس، وضعیت تأھل، قوم و : این پرسش ھا از مواردی به این شرح تشکیل شده اند
نژاد، تحصیالت، شغل، درآمد و گاھی اوقات مذھب، نوع مالکیت محل مسکونی، ترکیب 

  .خانوادگی

ز جنبه ھای ھدف و یا فرضیه صورت بندی شده را اندازه سؤال ھای پرسشنامه باید یکی ا. 7
گیری کند به منظور تھیه و تنظیم پرسشنامه ای مناسب باید ھر یک از سؤال ھای 

پرسشنامه ھدفی را اندازه گیری کند؛ به عبارت دیگر سؤال باید به شیوه ای تنظیم شود که 
ل ھای تحقیق یا آزمون فرضیه ھای به کمک آنھا بتوان اطالعات الزم برای پاسخ دادن به سؤا

  .صورت بندی شده جمع آوری کرد

سؤال ھای پرسشنامه را با توجه به موضوع پژوھش در ارتباط با خصوصیت جامعه ای که . 8
نظم و ترتیبی که سؤال ھای پرسشنامه بر . پرسشنامه در آن اجرا می شود تعیین کنید

اینکه جای ھر سؤالی کجا باشد اتفاق نظری ولی در . اساس آن طرح می شود متفاوت است
بعضی ترجیح می دھند که نکات مربوط به ویژگی ھای فردی و خانوادگی در . وجود ندارد

ابتدای پرسشنامه و سؤال ھای حساس در آخر آورده شود و برخی عکس این عمل را انجام 
مورد موضوع و جامعه می دھند در واقع این پژوھشگر است که باید با توجه به بینشی که در 
چنانچه موضوع . ی پژوھشی خود دارد جای ھر سؤال یا نظم و ترتیب آنھا را تعیین نماید

اھمیت قابل توجھی داشته باشد بھترین شیوه آن است که پرسش ھای مربوط به موضوع 
  .اصلی را در ابتدا بیاوریم تا باالترین نسبت پاسخ دھی به دست آید
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  .بایست مربوط به نحوه ی پاسخگویی به سؤال ھا باشدصفحه اول پرسشنامه . 9
  

  :طرح پرسشنامه
توصیه ھای زیر که بر اساس تجربه و تحقیق به دست آمده اند در تھیه و تنظیم پرسشنامه به 

  :شما کمک می کند

  .یکی از راه ھای رسیدن به این ھدف چاپ پرسشنامه است. پرسشنامه را جذاب کنید -1

  .ه بندی کنیدپرسشنامه را صفح -2

سؤال ھای پرسشنامه را تا حد ممکن به شکل ساده طرح کنید به نحوی که پاسخگویی  -3
  .به آنھا آسان باشد

در ابتدا و انتھای پرسشنامه، نام و نام خانوادگی و آدرسی را که پرسشنامه به آنجا  -4
  .فرستاده شود ذکر کنید

  .حروف درشت ذکر کنید نحوه پاسخگویی به سؤال ھا را خیلی ساده و با -5

  .در ابتدای ھرنوع سؤال یک مثال مطرح و نحوه پاسخگویی به آن را مشخص کنید -6

  .سؤال ھای پرسشنامه را براساس نظم منطقی مطرح کنید -7

  .در ابتدای پرسشنامه سؤال ھایی را مطرح کنید که جالب ھستند -8

  .م را در آخر پرسشنامه نیاوریددر پرسشنامه ھایی که خیلی طوالنی ھستند سؤاالت مھ -9

  .از به کاربردن کلماتی که پاسخ دھندگان نسبت به آنھا حساس ھستند خودداری نمایید -10

در ھر سؤال اطالعات را به طور کامل بیان کنید به نحوی که سؤال برای پاسخ دھنده  -11
  .معنی دار باشد

ین در صورت امکان پرسشنامه را طول پرسشنامه بر دقت پاسخگویی تأثیر دارد بنابرا -12
به عبارت دیگر در پرسشنامه فقط سؤال ھایی را مطرح کنید که در جھت . مختصر مطرح کنید

  .رسیدن به ھدف ھای پژوھش موردنیاز ھستند

  

   انواع مقیاس اندازه گیري متغیرھا

گیري  اندازهانتخاب سطح مناسب براي . گیري كرد توان در سطوح مختلف اندازه يك متغیر را مي
ھا مورد گردآوري گوياي واقعیت مورد مطالعه  شود كه داده متغیر مورد مطالعه باعث مي

: توان منظور داشت گیري متغیرھا مي طور كلي چھار سطح يا مقیاس براي اندازه به. باشند
اي و مقیاس نسبتي اي، مقیاس فاصله مقیاس اسمي، مقیاس رتبه . 
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    مقیاس اسمي  
اين مقیاس شامل حداقل . رود اي به كار مي گیري متغیرھاي مقوله براي اندازه مقیاس اسمي

به عبارت ديگر میان . دو مقوله متمايز است كه ھیچگونه تقدم يا تأخر در آن وجود ندارد
مثًال براي متغیر جنسیت، دو . توان ترتیب خاصي درنظر گرفت ھاي مقیاس اسمي نمي مقوله

اي منظور داشت ژهتوان ترتیب وي مقوله نمي . 

 

اي مقیاس رتبه       
رود كه پیوسته بوده و تفاوت حالتھاي  گیري متغیرھايي بكار مي اي براي اندازه مقیاس رتبه

مثًال . مختلف صفت متغیر فقط از نظر سلسله مراتب وضع افراد قابل نمايان ساختن باشد
رتبه اول، : برد و افراد را در مراتب اي را بكار توان مقیاس رتبه ھاي كنكور مي براي تعیین رتبه

رود  اي براي آنھا بكار مي از جمله متغیرھايي كه مقیاس رتبه. بندي كرد دوم تا رتبه آخر دسته
باشد متغیر نگرش مي .  

 

اي مقیاس فاصله       
توان متغیرھاي كمي را كه داراي مبدأ  وسیله آن مي اي مقیاسي است كه به مقیاس فاصله
بندي كرد  توان افراد را رتبه تنھا مي به وسیله اين مقیاس نه. گیري كرد ند اندازهاختیاري ھست

اما اين مقیاس . توان معین كرد بلكه تفاوت آنھا، از نظر صفت متغیر مورد مطالعه، را نیز مي
اي  گیري ھوش، ارزيابي عملكرد از مقیاس فاصله مثًال براي اندازه. باشد داراي صفر مطلق نمي

باشد چه متغیر ھوش داراي مقدار صفر نمي. شود ه مياستفاد .  

 

    مقیاس نسبتي  
گیري است، مقیاسي است كه داراي مبدأ صفر  مقیاس نسبتي، كه باالترين سطح اندازه

توان  براي ھردو مقدار اين مقیاس مي. ھاي مساوي برخوردار است مطلق بوده و از فاصله
مقدار صفت متغیر در يك فرد نسبت به فرد ديگر مورد  نسبتي را تعیین كرد كه حاكي از بیشي

توان فردي يافت كه تازه  گیري سالھاي خدمت كاركنان، مي مثًال در اندازه. مطالعه باشد
توان نسبت سابقه خدمت  ھمچنین، مثًال، مي. استخدام باشد و سابقه خدمتش صفر باشد

دراين مثال، . است را حساب كردسال 5سال و ديگري 10دو نفر كه يكي داراي سابقه خدمت 
باشد كه مساوي  مي 2شان  نفر اول سابقه خدمتش دوبرابر نفر دوم است و نسبت سابقه

 3سال و  6ترتیب  نسبت سابقه خدمت دونفر ديگر از كاركنان است كه سابقة خدمت آنان به
اي  س فاصلهبه عبارت ديگر مقیاس نسبتي عالوه بر دارا بودن ويژگیھاي مقیا. باشد سال مي

باشد نیز مي) صفر مطلق( داراي مبدأ واقعي .  
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 استفاده از آمار در  پژوھش ھا

    پژوھشي رابه وسیله روش ھا و آزمون ھاي آماري که در مقاله استفاده -مقاله ھاي علمي
امروزه بندرت مي توان بدون استفاده از روشھاي آماري اقدام به  شده است می شناسند

 .تفسیر، تبیین و تحلیل نتايج به دست آمده از تحقیق ھا و پژوھش ھاي علمي کرد

روش ھای ...فراواني، میانگین واريانس و  ، دارددو شاخه آمار توصیفي  و آمار استنباطي  آمار
 .   آمار استنباطی است

و آمار توصیفی آماره استنباطی  

در يک پژوھش جھت بررسي و توصیف ويژگیھاي عمومي پاسخ دھندگان از روش ھاي   
موجود در آمار توصیفي مانند جداول توزيع فراواني، در صد فراواني، درصد فراواني تجمعي و 

. میانگین استفاده میگردد  

   

کندو به وسیله آزمون فرض آماره پژوھشگر با استفاده از مقادیر نمونه آماره ھا ر ا محاسبه می 
.را به پارامتر ھای جامعه تعمیم می دھد    محاسبه پارامترھاي جامعه  

 منابع    

روش ھاي تحقیق در علوم رفتاري، تالیف دكتر زھره سرمد، عباس بازرگان و : منبع اصلي 
 )1378خاکي،(   1377حافظ نیا،(، موسسه نشر آگه، تھران1376. الھه حجازي

آمار و کاربرد آن در مديريت، جلد اول،   انتشارات سمت، تھران، چاپ ). 1384(عادل آذر 
 دوازدھم 

آمار و کاربرد آن در مديريت، جلد دوم، انتشارات سمت، تھران، چاپ ). 1386(آذر، عادل  -2
  يازدھم 

بکارگیري نرم افزار).1385(حبیبي، آرش -3  CRM شناسي در شرکت ذوب آھن، پايان نامه کار
 ارشد 

روش ھاي تحقیق در علوم رفتاري، انتشارات آگاه، تھران، ). 1378(سرمد، و ديگرانزھره  -4
 چاپ دوم

آمار علوم انساني براي آمادگي داوطلبان کنکور کارشناسي  .(1386)فرجي، نصراهللا  -5
پايگاه مقاله پارس مديرو ارشد، انتشارات پوران پژوھش   
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