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 ژوهشزمينه و تاريخچه مختصري از موضوع پتعيين مرحله ششم : 

م معلونماید که در آن مورد تحقیق  بيان تاريخچه مختصري از موضوعدانشجو باید در این قسمت اقدام به 

 در جامعه مسئله درآمده و چه تحوليبه صورت  و به چه ترتيبي در جامعه چه وقت، که این موضوع شودمی

 داشته است. 

 موارد زیر را به اختصار بیان نماید : ژوهش، در قسمت زمینه و تاریخچه مختصر موضوع پدانشجو باید در 

 (…این موضوع خاص )در اقتصاد، علوم اجتماعی، مدیریت ودر نیاز به پژوهش بررسی -۱

 (…اهمیت آن )در اقتصاد، علوم اجتماعی، مدیریت وبیان پژوهش و مورد مناسب بودن مسئله بررسی -2

 در جامعهمورد پژوهش  فراوانی و پراکندگی مسئلهبررسی میزان -3

 .اندبه وجود آمدهمشكالتی که بر اثر وجود این مسئله در جامعه، بررسی -4

 

 اهداف پژوهشمرحله ششم : تعيين 

ی بر علمکه بیان نمایند به گونه اي دانشجویان گرامی باید در پروپوزال در دو قسمت جداگانه اهداف پژوهش را 

 .و چارچوبی مناسب، براي تجزیه و تحلیل آماري ارایه دهند بودن نتایج پژوهش تأکید داشته باشند

 

 )اهداف اصلي( اهداف کليالف : 

در . منظور و مقصود نهايي از انجام پژوهشدر حقیقت هدف کلی و یا همان هدف اصلی، عبارت است از بیان 

چنین هم حقیقت مستوان سئوال اصلی پایان نامه را به صورت بیان یک هدف تحت عنوان هدف اصلی بیان نمود . 

 گاهی اوقات میتوان بر اساس یافته هاي تحقیق پیشنهاداتی را تحت عنوان هدف اصلی بیان نمود. 

 

 ) اهداف فرعي ( اهداف ويژهب : 

که معموال بیشتر از یک هدف میباشند باید به صورت ریز و با کلمات یق اهداف ویژه تحقدانشجویان در هنگام بیان 

به بیان این مساله بپردازند که که اصوالً از مسئله پژوهش و اهداف کلی نشأت می گیرند دقیق و مشخص و مجزا 

 در این پژوهش چه کارهایی قرار است انجام گردد.
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 یر را بیان نمود : معموال در هنگام بیان اهداف ویژه میتوان موارد ز

 متغیر یا عامل مورد مطالعه، 

 چگونگی انجام پژوهش، 

 ، انجام پژوهش  زمان

 ،  انجام پژوهش مكان

 واحد و نمونه مورد پژوهش

 

 عمل نمایید :براي نگارش اهداف ویژه به صورت زیر 

 .به ازاي هر متغیر موجود در عنوان ، یک هدف ویژه تدوین نمایید

 بنویسید.وان هدف ویژه اي نغیر موجود در عتدو یا چند مدر مورد رابطه 

 .تحقق اهداف ویژه باید به تحقق اهداف اصلی بیانجامدمجموع توجه داشته باشید که 

 : ، توجه کنید کهبنویسید وان که قصد دارید هدف ویزه ندر مورد هر متغیر موجود در ع

به کار برده  ”شناخت” جمله هدف ویژه واژه  اول، در  شته باشداجود دومورد مطالعه در حال حاضر  موضوعاگر 

 .می شود

را به کار ”  نواژه تعیی” کنید  معلوموجود نداشته باشد و شما در این پژوهش می خواهید ان را  موضوعآن  و اگر

 .برید

 مثال :

 شناخت مبناي حقوق و دستمزد سازما ن هاي دولتی مورد مطالعه 

 متناسب با شرایط اقتصادي کنونی کشور تعیین مبناي حقوق و دستمزد

 

 

 اهداف کاربردي  ج :
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د که نتایج حاصل از این پژوهش براي کدام سازمان یا ارگان کاربرد دارد و در چه ینمای معلوماین قسمت ، باید در 

 .زمینه هایی می تواند کاربرد داشته باشد

تفاوت که در این جا به زمینه هاي کاربردي نتایج طرح نحوه نگارش این هدف ، مشابه هدف اصلی بوده ، با این 

 .تاکید می شود و افعال به کار رفته در آن عینی تر است

نبه جنیاز نیست مانند اهداف قبلی خیلی دقیق و قابل سنجش بنویسیم همین که هدف کاربردي در هنگام بیان 

 یم، کافیست . هاي کاربردي موضوع را نشان ده

 

 د: اهداف آرمانی

به منظور نشان دادن اهمیت هدف اصلی و این که پروهش شما می تواند در راستاي کدام هدف ایده آلی موثر 

واقع شود و به عالوه مشوقی براي دیگر پزوهشگران که آنها نیز در تحقیق چنان هدف آرمانی می تواند تدوین و 

 .ارایه شود

 ي تحقيقمتغيرهاگام ششم : تعيين 

شرايط يا خصوصياتي هستند که پژوهشگر آنها را دستکاري، کنترل يا مشاهده به طور کلی، متغیرها آن 

به سخن دیگر، متغیر عبارت از ویژگی، صفت یا عاملی است که بین افراد جامعه مشترک بوده و می  مي کند.

  .تواند مقادیر کمی و ارزش هاي متفاوتی داشته باشد

 ذارمتغير مستقل يا تأثيرگ

. در واقع اين متغير در تغييرات خود مستقل مي باشد و به عامل ديگري در پژوهش وابسته نيست

متغیرهاي مستقل آن دسته از شرایط یا خصوصیاتی است که پژوهشگر، در کاوش تحقیقی خود آنها را دستكاري 

 .ده و بررسی نمایدو کنترل می کند تا رابطه علّی آنها را با متغیر دیگري در موقعیتی ویژه مشاه

 متغير وابسته يا تأثيرپذير

شرایط یا ویژگی هایی است که چون پژوهشگر، متغیر مستقل را در فعالیتهاي حوزه تحقیق، وارد یا خارج می کند 

متغير وابسته نتيجه اعمال و و یا آن را تغییر می دهد، ظاهر یا محو شود و یا تغییر کند. به عبارت دیگر، 

. در تحقیقات، محقق به اندازه مستقل است و نمي تواند به خودي خود وجود داشته باشد تغييرات متغير

 .نیز می نامند« معیار یا شاخص سنجش»گیري و مشاهده این تغییرات وابسته مبادرت می کند و گاهی آن را 
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 متغيرهاي نامربوط يا ناخواسته

طالق می شود که غیر از متغیرهاي مستقل و وابسته متغیرهاي ناخواسته و یا مزاحم به آن دست از متغیرهایی ا

بوده و یا مورد نظر پژوهشگر نمی باشند و یا محقق از کنترل آنها عاجز است ولی بر نتیجه پژوهش تأثیر دارند. 

لذا، براي اینكه محقق بتواند فرض پژوهش خود را به طور معتبري آزمون کند و یا پاسخ هاي قابل اطمینان براي 

پژوهش فراهم نماید، الزم است این متغیرها را تا حد امكان کنترل کند و یا حداقل به شناسایی آنها  سئواالت

 .مبادرت نماید

 فرضيه يا فرضيه هاي پژوهش -۶

يك بيانيه ظنّي و حدسي و مبتني بر دانش و آگاهي هاي گذشته محقق مي باشد که در محك فرضیه 

قتی فرد در مقابل مشكلی قرار می گیرد سعی می کند ریشه مشكل معموالً و آزمايش عملي سنجيده مي شود.

را حدس بزند و بگوید راه حل آن کدام است؟ به عبارت دیگر؛ فرضیه حدسی است علمی و عقالنی درباره چگونگی 

 .روابط بین دو یا چند متغیر

ن رخ اگر چنین و چنی»یم: به زبانی ساده می توان گفت که وقتی ما فرضیه را بیان می کنیم در حقیقت می گوی

بنابراین اگر درست توجه شود، مالحظه می گردد که فرضیه در واقع، ویژه «. دهد، چنان و چنان نتیجه خواهد شد

ترین حالت نظریه است؛ زیرا نظریه مجموعه اي از فرض هاست و ریشه این دو در سابقه ذهنی و در تجارب گذشته 

 .خاص بودن فرضیه و کلی بودن نظریه می باشدمحقق است و تنها تفاوت فاحش آنها، 

حدس علمي مي زند که چنانچه با يکي از متغيرها چنين بازي شود هنگام بیان فرضیه در حقیقت محقق 

و يا در آن چنين دخل و تصرفي به عمل آيد و يا اين چنين دستکاري گردد، چنان نتيجه اي عايد 

 :معموالً به صورت هاي زیر انجام می شود روابط بین متغیرها در فرضیه هاي خواهد شد.

 بررسی میزان تفاوت اثر-۱

 بررسی میزان رابطه همبستگی و جهت آن-2

 بررسی میزان رابطه علت و معلولی )اثر علّی(-3

 پژوهش سئوال هاي -۸

همان گونه که اشاره شد، فرضیه هاي پژوهش باید مورد آزمایش قرار گیرند و نهایتاً گفته شود که فرضیه مورد 

قبول است یا نه. احتماالً در برخی از پژوهش ها طرح فرضیه ها به گونه اي که بتوان از طریق آزمون هاي آماري 

ه موارد فرضیه هاي تحقیق به صورت سئوال نوشته می پذیرش و یا رد آنها را آزمود مقدور نیست؛ لذا در این گون
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اين سئواالت را سئوال هاي ويژه شود و محقق در پایان تحقیق بایستی قادر باشد به این سئواالت پاسخ دهد. 

پژوهش مي خوانند و در پايان نامه ها و گزارش هاي تحقيق تحت عنوان سئوال هاي ويژه پژوهش 

 .مطرح مي گردند

پژوهشی تنها داراي یک متغیر باشد و پژوهشگر فقط قصد توصیف چگونگی وضع آن متغیر را داشته باشد چنانچه 

بهتر است که محقق به جاي بیان فرضیه هاي تحقیق، سئوال هایی براي این نوع پژوهش مطرح کند. این سئوال 

ش گذاشته می شوند و در واقع ها معموالً از اهداف پژوهش مشتق می گردند و در جریان تحقیق به معرض آزمای

 .نتیجه پژوهش، بایستی به این سئوال ها پاسخ دهد

 جامعه و نمونه آماري پژوهش -۹

جامعه آماري پژوهش عبارت است از مجموعه اي از افراد یا اشیا که داراي ویژگی هاي همگون و قابل اندازه گیري 

دد و نتیجه پژوهش به آن جامعه تعمیم داده می می باشند. نمونه پژوهش از این چنین جامعه اي اخذ می گر

شود. نمونه پژوهش عبارت است از یک گروه منتخب از جامعه پژوهش که باید داراي خصوصیات و صفات جامعه 

پژوهش باشد تا بتوان پژوهش را به آن تعمیم داد. نمونه پژوهش باید معرف مشخصات و ویژگی هایی که در 

 :ست، باشد. هنگام گزینش نمونه باید به نكات زیر توجه نمودموضوع پژوهش داراي اهمیت ا

در طرح تحقیق نحوه تعیین حجم نمونه باید توضیح داده شود. تعداد افراد یا اشیایی  :تعداد يا حجم نمونه -الف

که به عنوان نمونه تحقیق در پژوهش شرکت داده می شوند، باید مشخص شود. این تعداد یا به صورت عددي 

دانشجوي مدیریت(؛ یا با کلماتی مانند: کلیه، سه چهارم و غیره. براي مثال،  ۰۶می گردد )براي مثال، مشخص 

کلیه دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم. در تعیین حجم و یا اندازه نمونه، عوامل گوناگونی دخالت دارند 

 :که عبارتند از

بسته به آن، امكانات مالی و زمانی محقق، حجم جامعه، نحوه اهداف تحقیق، روش تحقیق و روش هاي آماري وا

کنترل متغیرهاي ناخواسته، میزان تأثیرپذیري متغیر وابسته از متغیر مستقل، درصد خطاپذیري در نتایج، میزان 

 .همگونی متغیرها و عوامل مورد مطالعه در جامعه و میزان روایی و پایانی ابزار گردآوري داده ها

براي انتخاب نمونه تحقیق، روش هاي مختلفی توسط صاحب نظران ارایه شده است که  :نه گيريروش نمو -ب

در کتاب هاي روش تحقیق توضیح آنها آمده است و در درس روش هاي تحقیق نیز در مورد آنها بحث می شود. 

و  فی، تصادفی طبقه اياز آن جمله می توان نمونه گیري تصادفی ساده، تصادفی با استفاده از جداول اعداد تصاد

 .تصادفی ناحیه اي یا خوشه اي را نام برد

 قلمرو پژوهش -1۱
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در طرح تحقیق حیطه موضوعی موضوع و مساله پژوهش باید بطور کلی و همچنین بطور  :قلمرو موضوعي -الف

 .خاص و جزئی بیان شود

حیط پژوهش بایستی به دقت محیط پژوهش مكانی است که تحقیق در آن انجام می شود. م :قلمرو مکاني -ب

توصیف شود و معلوم گردد که پژوهش در چه مكانی صورت می گیرد. در ثوصیف محیط پژوهش و ویژگی هاي 

آن باید دلیل انتخاب آن محیط براي انجام پژوهش مورد نظر را توضیح داد و استدالل نمود که چرا محیط انتخابی، 

 .محیط مناسبی براي انجام این پژوهش است

با توجه به انجام پژوهش در دامنه زمانی خاصی و اهمیت زمان در جمع آوري داده ها و  :قلمرو زماني -ج

همچنین ارائه یافته هاي پژوهش در طرح تحقیق قلمرو زمانی به شكلی واضح و روشن مورد توجه و اشاره قرار 

 .می گیرد

 روش و ابزار گردآوري داده ها -11

مورد نیاز یک پژوهش به روش ها و راههاي مختلف عمل می شود. ابزار گردآوري داده براي جمع آوري داده هاي 

ها وسیله اي است که به پژوهشگر کمک می کند تا داده هاي الزم را جمع آوري و ثبت نماید. رایج ترین ابزار 

 ت می باشد. پژوهشگرگردآوري داده ها، پرسش نامه ها، برگه مشاهده، برگه مصاحبه و فیش ثبت مطالعات و اطالعا

برحسب روش تحقیق مورد نظر خود و نوع داده هایی که قصد جمع آوري آنها را دارد، تصمیم می گیرد که از چه 

ابزاري براي گردآوري داده هاي خود استفاده کند. براي اطمینان از مناسب بودن ابزار گردآوري داده ها، الزم است 

 :را دارا باشد و محقق نكات زیر را در مورد آنها مد توجه قرار دهد این ابزار مشخصات و ویژگی هاي معینی

پژوهشگر می تواند از ابزار گردآوري داده هاي موجود که قبالً توسط دیگران تهیه و تنظیم شده است، استفاده -۱

 .کند و یا خود به تولید ابزاري مناسب مبادرت نماید

بزار گردآوري داده ها باید معین و مشخص بوده و این ضرایب نیز در هر صورت میزان ضرایب روایی و پایانی ا-2

 .به لحاظ مفاهیم آماري قابل قبول باشد

چنانچه پژوهشگر از ابزار گردآوري داده هاي تنظیم شده توسط دیگران استفاده می کند باید مطمئن باشد که -3

 .محتواي آن با فرهنگ و روحیات مردم جامعه مورد تحقیق مناسب است

 .در صورتی که در محتواي ابزار گردآوري داده ها تغییر داده شود باید روایی و پایانی آن مجدداً تعیین شود-4
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حساسیت ابزار گردآوري داده ها نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر، طبقه بندي داده ها و یا -5

یري داده ها باید آنقدر دقیق باشد که بتواند تفاوت طبقه بندي جواب هاي سئواالت و یا واحد و مقیاس اندازه گ

 .هاي کوچک بین واحدهاي مورد پژوهش را معلوم دارد

چگونگی استفاده از ابزار مورد نظر براي گردآوري داده هاي تحقیق باید معلوم و مشخص باشد. به عبارت دیگر، -۰

چه زمانی، از چه کسانی و توسط چه  باید مشخص شود که محقق چگونه، درچه موقعیتی، در چه محیطی، در

فردي از این وسیله براي جمع آوري داده هاي مورد نیاز استفاده خواهد کرد. در واقع محقق با در نظر گرفتن 

متغیرهاي مطرح شده در مسئله و موضوع تحقیق و نیز به لحاظ روش انجام پژوهش خویش، بخوبی و وضوح 

 .ي مورد نیاز و نیز ترتیب آنها را توصیف می کنداقدامات ضروري جهت جمع آوري داده ها

 ها داده تحليل  روش -1۱

اطالعاتی که با استفاده از ابزار گردآوري داده ها به دست می آید، احتماالً واقعیت و یا انعكاسی از واقعیت است. 

سی در مورد حادثه اي براي مثال، وقتی سن افراد سئوال می شود داده هاي واقعی به دست می آید؛ اما اگر از ک

که شاهد آن بوده است، سئوال شود انعكاسی از واقعیت حاصل می گردد. در پژوهش معموالً از هر دو نوع داده ها 

به همين دليل در تجزيه و تحليل و سپس تفسير داده هاي کسب شده نمي توان با استفاده می شود. 

. بلكه می توان گفت: ا امري را ثابت مي کندقاطعيت اذعان داشت که داده هاي به دست آمده چيزي ي

پيشنهاد »، «امکان دارد»، «اين طور به نظر مي رسد»، «داده هاي به دست آمده چنين نشان مي دهند»

 .غیره و …«مي توان حدس زد و احتمال داد که»، «مي کند

تفاده باید از روشهاي آماري اس براي اینكه پژوهشگر بتواند داده هاي پژوهش را تجزیه و تحلیل و سپس تفسیر کند،

نماید. لذا، پژوهشگر براي انتخاب روش آماري مناسب، جهت تجزیه و تحلیل داده هاي جمع آوري شده، الزم 

 :است

 .اوالً، شناخت کافی از داده هاي تحقیق اخیر داشته باشد، یا به عبارت دیگر ویژگی هاي داده هاي خود را بداند

 .ي که در پژوهش هاي علوم انسانی مورد استفاده قرار می گیرند اطالع کافی داشته باشدثانیاً، از روش هاي آمار

. آمار توصیفی شرایط موجود آمار استنباطيو دیگري  يکي آمار توصيفياین روش ها، اجماالً دو نوع هستند؛ 

ز، ايش به مرک. بدين ترتيب که محقق از طريق به دست آوردن فراواني، اندازه هاي گررا توصیف می کند

. در حالی که، شاخص هاي پراکندگي، رسم نمودار و غيره، متغيرهاي مورد مطالعه را توصيف مي کند

عملکرد يا ارتباط بين دو يا چند متغير و يا رابطه علت و محقق با استفاده از روش هاي آمار استنباطی، 

 .معلولي آنها را مورد بررسي قرار مي دهد و يا پيش بيني مي کند
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ر دبه عبارت دیگر، محقق به کمک آمار استنباطی، نه فقط به آنچه که هست پی میبرد بلكه در می یابد که 

. همچنین براساس داده هاي جمع آوري صورت تغيير يك متغير، در متغير ديگر چه اتفاقي خواهد افتاد

و يا بزرگتر به عمل  شده درباره يك گروه کوچك، استنتاج ها و تعميم هايي درباره گروه هاي مشابه

 .مي آورد

 محدوديت هاي پژوهش -1۱

در هر پژوهشی متغیرهاي ناخواسته و مزاحم دیگري نیز وجود دارند که نوعی از محدودیت ها را در پژوهش به 

وجود می آورند؛ بدین معنی که کنترل برخی از متغیرهاي ناخواسته و مزاحم در اختیار پژوهشگر نیست. لذا، این 

نیز باید مشخص شوند و پژوهشگر آگاهی خود را از تأثیر این متغیرها بر نتایج تحقیق نشان دهد. این  متغیرها

 ذکر می« محدودیت هاي خارج از کنترل پژوهشگر»متغیرها و چگونگی تأثیر آنها بر نتایج پژوهش در قسمت 

 .گردد

قابل کنترل و غير قابل کنترل( نوع )بنابراین، مالحظه می گردد که محدودیت هاي هر موضوع پژوهش دو 

و در قسمت محدودیت هاي موضوع پژوهش تحت دو عنوان جداگانه آورده می شوند. باید به خاطر داشت،  هستند

همان گونه که براي نوشتن مسئله و موضوع، اهداف، فرضیه ها و سئوالهاي ویژه پژوهش، معیارهاي مشخصی 

باید به صورت مناسبی نوشته شوند. به عبارت دیگر، در نوشتن وجود دارد، محدودیت هاي موضوع پژوهش نیز 

 :محدودیت ها نیز الزم است نكاتی مراعات شود. این نكات عبارتند از

 .محدودیت هاي پژوهشی باید به صورت جمله هاي کامل نوشته شود-۱

 .محدودیت ها باید به روشنی و وضوح معلوم باشد-2

چگونه این متغیر بر نمونه پژوهش، گردآوري داده ها و یا نتایج یافته ها تأثیر الزم است مشخص شود که چرا و -3

می گذارد )در اینجا بسیار مناسب است که از نوشته هاي دیگران براي حمایت از گفته هاي خود استفاده کرد و 

 .جمله را به صورت مستند بیان نمود(

متغیرهاي ناخواسته را تحت نظر بگیرند و یا آنها را کنترل کنند پژوهشگران باید تا حد امكان و به طور منطقی  -4

و به اصطالح براي خود محدودیت قایل شوند. در صورتی که این عمل، مسئله و موضوع پژوهش را به طور 

غیرمنطقی محدود کند و یا پژوهشگر نتواند یا نخواهد متغیر ناخواسته و مزاحمی را کنترل کند، الزم است آن را 

 .قسمت محدودیت هاي خارج از کنترل مرقوم دارددر 
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در مواردي که متغیر ناخواسته به طور کامل قابل کنترل نباشد و تنها بتوان آنها را به طور نسبی کنترل کرد، -5

ذکر گردد. در این حالت باید قید شود که « محدودیت هاي خارج از کنترل پژوهشگر»نیز الزم است در قسمت 

 .ر نسبی قابل کنترل است و نیز این کنترل نسبی چگونه اعمال می شوداین متغیر به طو

 تعريف واژه ها واصطالحات -1۱

اگر به مسئله و موضوع پژوهش انتخابی خود دقت کنید، متوجه خواهید شد که مسئله و موضوع شما داراي 

گوناگونی دارند، محقق در کاربرد تعدادي واژه و اصطالح است. از آنجا که بسیاري از واژه ها و اصطالحات، معانی 

آنها در تحقیق خود ناگزیر به تعریف آنهاست. زیرا، ممكن است در بعضی موارد واژه یا اصطالح ویژه اي مفهومی 

را به خواننده عرضه کند که اصوالً مورد توجه محقق نباشد، یا احتماالً واژه و اصطالح خاصی براي خواننده، بیگانه 

 :نابراین و با توجه به لزوم گویایی و ساده نویسی گزارشات تحقیقی، محقق موظف استو نامفهوم باشد. ب

[ )تعریف مفهومی( و نیز از حیث ۰اوالً،این گونه واژه ها و اصطالحات را در طرح تحقیق خود هم به لحاظ نظري]

 .[ )تعریف عملیاتی( تعریف کند۷عملی]

سان، در بيان هر قسمت از تحقيق استفاده نمايد تا در کليه در حد امکان از واژ ها و اصطالحات يکثانیاً، 

 .مراحل تحقيق منظور او از به کار بردن واژه و اصطالحي خاص براي خواننده مشخص و زوشن باشد

، اگر در بيان اهداف، فرض ها يا سئوال هاي ويژه و نيز در ساير قسمت هاي تحقيق ناچار به استفاده ثالثاً

حات جديدي است، تعريف آنها را نيز بايد در قسمت تعريف واژه ها و اصطالحات از واژه ها و اصطال

 .بياورد

هدف از تعریف نظري واژه ها و اصطالحات آن است که پژوهشگر یک مفهوم و واژه را به وسیله مفاهیم دیگر 

جود ا و نظریه هاي موتعریف کند. این تعریف یک استنباط ذهنی و تجریدي از واژه هاست و باید ریشه در نوشته ه

داشته باشد و به طور علمی بیان شود. بهترین روش آن است که وازه ها و اصطالحات را براساس تعریفی که توسط 

صاحب نظران در هر رشته ارایه شده و به کار میرود، تعریف نمود. براي برخی از واژه ها با توجه به اینكه در زندگی 

اً معنی آشكاري دارند، در مقاالت و نوشته ها تعریف مشخصی موجود نیست؛ لذا در روزمره به کار می روند و تقریب

این قبیل موارد می توان از فرهنگ لغات براي تعریف آنها استفاده کرد. در حد امكان باید تعریف نظري انتخاب 

 .داشته باشد شده )براي یک واژه یا اصطالح( با کاربرد عملی آن در پژوهش مورد نظر ارتباط معنی داري

اما منظور از تعریف عملیاتی واژه ها و اصطالحات، آن است که محقق در این تعریف به مشخص ساختن حدود 

یک متغیر و تعیین حوزه عملیاتی آن، تعیین معیارها و مالک تجربی و عملی جهت اندازه گیري و سنجش آن 

مبادرت می کند. تعریف عملیاتی بایستی به متغیر به طریقی که در پژوهش مورد نظر مد توجه محقق باشد، 
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