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    يابي تحقيق زمينه

. آوري شـده هاي مختلف اطالعـات جمـع   دادن به جنبه   منظور معنا ها به يابي عبارتست از مشاهده پديده    تحقيق زمينه  :تعريف
  : مرحله تشكيل شده است2اين تحقيق از 

   مشاهده دقيق و نزديك پارامترهاي مورد پژوهش -1
  . مورد مشاهده قرار گرفته استآوري اطالعات و معنا دادن به آنچه كه  جمع-2
آوري اطالعات درباره اين موضوعات كـه گروهـي از   يابي يك فرآيند پژوهشي است كه به منظور جمع      تر، زمينه عبارت دقيق به

دانند اين است كه مردم چـه       منظور از چه مي   . شونددهند اجرا مي  كنند يا چه كاري انجام مي     دانند، چه فكر مي   مردم چه مي  
هـا و   هـا، ارزش  مراد از فكر كردن اين است كـه عقايـد، نگـرش           . انداتي را در زمينه يك هدف يا يك موضوع پديد آورده          اطالع

كـار بـرده شـود بلكـه ايـن فرآينـد       آوري اطالعات از منـابع موجـود بـه    يابي نبايد براي جمع   زمينه. باورهاي مردم چه هستند   
  . كنندگيري ميكنند اندازهمي دانند و چه فكرنكه چه مياي است كه اظهارات مردم را درباره ايپژوهشي

  يابي اهداف تحقيق زمينه
شـود  هاي موجود يا آنچه كه هست انجام مـي        منظور كشف واقعيت  يابي به معموالً تحقيق زمينه  ): description( توصيف   -1
 شـود بـه   مـي  زيع يك پديده معـين انجـام      منظور توصيف يك جامعه تحقيقي در زمينه تو       ديگر اين روش پژوهش به    عبارتبه

پـردازد و   كند بلكه تنها به چگونگي آن در جامعه مورد پژوهش مي          همين دليل محقق در مورد علت وجودي توزيع بحث نمي         
براي مثال مركز آمار، توزيع سن و جنس را در كشور، وزارت كشور درصـد آراء مـردم در انتخابـات يـا                  . كندآن را توصيف مي   

كه توصيف . كندمي دهند و اين توزيع را در نقاط مختلف كشور توصيف ار ميزان بيكاري را در بين كارگران نشان مي        وزارت ك 
  . گيري انجام گيردتواند در سطح جامعه، با انجام سرشماري يا در سطح نمونه و تعميم آن به جامعه از طريق نمونهمي
يابي داراي هدف توصيفي هستند اما برخي از آنها هدف تبييتن هـم             نهگرچه قالب تحقيقات زمي    ):explanation( تبيين -2

 دهنـدگان يكـي از      رأيتوان تبيين كـرد كـه چـرا برخـي از             دهندگان انتخاباتي مي   رأيگيري  دارند به عنوان مثال در نمونه     
 كه چرا برخـي كـارگران، كـار         سألهمتواند بر اين    اند يا در مثال آمارگيري بيكاري، محقق مي       كانديداها را بر بقيه ترجيح داده     

تبيين عبارتست از برقراري رابطه دروني بين متغيرهـاي مختلـف، امـا           .  نمايد تأكيداند و عده ي ديگر هنوز بيكارند        پيدا كرده 
يـسر  هـا، م  ان به طور عيني اين رابطه را برقرار كرد؛ اين فرآيند از طريق استدالل استقرايي و آزمون نتايج نظريه                  وتچگونه مي 

  . است
هـاي  روش توانـد از    هنگامي كه پژوهشگر بخواهد موضوع خاصي را مورد پژوهش قرار دهـد مـي              ):exploration( كشف -3

  . يابي به عنوان يك تدبير پژوهشي استفاده نمايدزمينه
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  مقدمه

شود اعضا نمونه يا جامعه با پر كردن پرسشنامه و بازگرداندن آن به پژوهشگر در هايي كه از پرسشنامه استفاده ميدر پژوهش
ط به آن بايد به هاي مربوها و راهنماييهمين دليل سؤال به؛دنكناند شركت مياي كه خود آن را بر عهده داشتهمصاحبه

توان در ها را نيز ميگونه پرسشنامهكننده را نيز اجرا كند ايناندازه كافي روشن و قابل فهم باشد تا پاسخگو نقش مصاحبه
هاي هاي موردنظر مثل منازل و محل كار اشخاص و اماكن عمومي مثل مراكز خريد و تفريحي و در بين اعضاي گروهمحل

اي  دارد بايد به شيوهخود اجراييتوزيع نمود از آنجا كه پرسشنامه جنبه ...  و پرسنل ارتش و موردنظر مثل دانشجويان
اي طرح گونهها و راهنمايي آن بايد بهدستورالعمل، سؤال.  كندترغيبنوشته يا بيان شود كه بتواند افراد موردنظر را مشاركت 
گر خاطر عدم حضور مصاحبه به  اين امر؛ پرسشنامه عالقه مند نمايدشود كه افراد موردنظر را به ادامه همكاري و برگرداندن

  . دهنده استواقعي براي توضيح بيشتر و تشويق پاسخ
  اييابي پرسشنامهمراحل اجراي زمينه

هايي است كه پژوهشگر قصد دارد به كمك يابي پرسشنامه تهيه فهرستي از هدفاولين قدم در اجراي زمينه: هدف)  الف
 تهيه و تنظيم پرسشنامه قبل از داشتن درك روشني از آنچه كه بايد حاصل شود تقريباً ناممكن ؛مه به آنها برسدپرسشنا

توانيم انجام  با اين اطالعات چه كارهايي مي، تا زماني كه به شكل دقيق روشن نكنيم كه به چه نوع اطالعاتي نياز داريم.است
كند قادر به تهيه يك پرسشنامه مناسب به سيدن به اين هدف به ما كمك ميدهيم و چگونه هر سؤالي در پرسشنامه در ر

 كه از اجراي و تحليل اطالعاتي هاي تجزيهروشهاي پرسشنامه الزم است كه  در تهيه هدف.خواهيم بودنسؤال تحقيقي خود 
  .شوند مورد توجه قرار گيرندآوري ميپرسشنامه جمع

اي توصيف رفتار، طرز تفكر، احساس ويژه يا آزمون رابطه بين دو يا چند متغير سشنامهيابي پرهدف زمينه: مسألهبيان ) ب
احساس مردم نسبت به مجازات اعدام براي . مند باشد براي مثال پژوهشگر ممكن است به توصيف موارد زير عالقه.است

 مقداري از خانواده خريد كاالي معين را اند؟ چهقاچاق مواد مضر چگونه است؟ چه مقداري اقدام به قاچاق مواد مخدر كرده
 خواهد آورد؟ طرز تفكر كاركنان دولت نسبت به مشاغل چگونه رأيدر نظر دارند؟ در انتخابات آينده مردم به چه كسي 

مند باشد براي مثال همبستگي بين اعتماد به نفس و است؟ پژوهشگر ممكن است به آزمون رابطه دو يا چند متغير عالقه
  .شغلي يا رابطه بين سطح درآمد و رضايت شغليموفقيت 

پذيري، تعيين جامعه در بيشتر موارد در نكاتي همچون اهميت موضوع، قابليت تعميم: تعيين جامعه و انتخاب نمونه) ج
عالقه پژوهشگر و منابع اطالعاتي مبتني است جامعه موردنظر، شهرك، شهر، استان، كشور، منطقه آموزشي واحد نظامي يا 

علت وسعت زياد جامعه موردنظر، هاي قومي، مذهبي، سني و شغلي باشد بهير گروهي از واحدهاي ذكر شده نظير گروهز
هاي جامعه موردنظر و آزمون فرضيه در مورد آن نيازي به هميشه مطالعه تمام آن مقدور نيست بعالوه براي توصيف ويژگي

اي از اعضاي جامعه كه معرف و نماينده واقعي آن باشند اقدام  ب نمونهدر عوض به انتخا. مطالعه تمام اعضاي جامعه نيست
  .شودمي

   تنظيم پرسشنامه
هاي موردنياز تهيه و ها حاوي مطالبي هستند كه به منظور اندازه گيري متغيرهاي وابسته و مستقل و ويژگيبيشتر پرسشنامه

  :ي هستند به شرح ذيل استهايي كه در تنظيم پرسشنامه الزامشود دستورالعملتدوين مي
  . زيرا هنگام پاسخگويي به آنها كسي جهت تعريف و توضيح حضور ندارد؛هاي پرسشنامه بايد ساده، روشن و دقيق باشندسؤال. 1
، هاي پاسخ باز به حداقل ممكن برسدسؤال بايد به صورت پاسخ بسته نوشته شود و بهتر است تعداد پرسشنامه ت سؤاال. 2

هاي باز از ناخوانايي، غلط اماليي و تفسير پاسخ. ربط باشندشود ناتمام و بيت باز داده ميسؤاالهايي كه به پاسخامكان دارد 
  .باشندهاي پاسخ باز ميديگر مشكالت سؤال
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ته هايي گفهاي گزيده به پرسشسؤال. شودت گُزيده استفاده ميسؤاالخاطر جلوگيري از اشتباه از صورت اضافي و بهبه. 3

در ي درباره وضعيت تأهل سؤالبا مطرح كردن براي مثال . دهنددهندگان به آن پاسخ ميشوند كه گروه معيني از پاسخمي
هاي مربوط به فرزند، يا فرزندان، همسر و ساير دهندگان متأهل را شناسايي كرد و سپس پرسشتوان پاسخپرسشنامه مي

  .گزيده به راهنمايي خاص خود نياز دارد سؤالهر . موارد را مطرح نمود
هاي مربوط به گذشته را در يك محدوده زماني مشخص مطرح كنيد در صورتي كه قصد داريد درباره رفتار گذشته سؤال. 4

ايد دگي شدهبار مرتكب تخلفات رانن  كه چندسؤالاين براي مثال . افراد اطالعاتي كسب كنيد، زمان مورد نظر را مشخص كنيد
- هاي خود را به زمانشود كه افراد پاسخهايي موجب ميسؤالعدم وجود محدوده زماني مشخص در چنين . يار مهم استبس

آيد در بهترين حاالت فاقد انسجام خواهند بود و در گونه موارد بدست ميكه در اينلذا اطالعاتي . هاي متفاوت نسبت دهند
هايي به سؤالاي زماني كه چنين  در محدوده.زد دست به تحليل بر اساس آنها تواناند كه نميقدري مبهمبدترين شرايط به

ماه سال گذشته، در يك در يك سال گذشته،5در : هايي همچونصورت عبارتصورت زير بايد عمل شود كه بهروند بهكار مي
راد در آن ارتباط انجام شده است، اغلب تار افگيري تعداد دفعاتي كه رفاندازهموقع براي  كرد چهسؤالگذشته و يا اينكه اساساً 

  .آورند هاي طوالني به يادتوانند وقوع رفتارهاي خود را در زماندهندگان نميتر مناسب است زيرا پاسخزماني كوتاهمحدوده
ر شوند كه ممكن است مغايهايي مطرح ميهاي حساس چارچوب مناسبي فراهم سازيد گاهي اوقات پرسشبراي سؤال. 5

  .عقيده، باور، نگرش و مكاتب فكري باشند
هايي ها كه بر ويژگياين نوع سؤال. دهيدهاي فردي و جمعيتي اختصاص را به ويژگيهاي پرسشنامه تعدادي از سؤال .6

سن، جنس، : اندها از مواردي به اين شرح تشكيل شدهشود اين پرسشها مطرح مي دارند در قالب پرسشنامهتأكيدفردي 
  .يت تأهل، قوم و نژاد، تحصيالت، شغل، درآمد و گاهي اوقات مذهب، نوع مالكيت محل مسكوني، تركيب خانوادگيوضع

تنظيم ومنظور تهيهگيري كند بهبندي شده را اندازههاي هدف و يا فرضيه صورتجنبههاي پرسشنامه بايد يكي از سؤال. 7
اي ديگر سؤال بايد به شيوهعبارتگيري كند؛ بهدازهانرا نامه هدفي هاي پرسشاي مناسب بايد هر يك از سؤالپرسشنامه

بندي شده هاي صورتفرضيههاي تحقيق يا آزمون تنظيم شود كه به كمك آنها بتوان اطالعات الزم براي پاسخ دادن به سؤال
  .آوري كردجمع

شود اي كه پرسشنامه در آن اجرا ميجامعهبا خصوصيت هاي پرسشنامه را با توجه به موضوع پژوهش در ارتباط سؤال. 8
ولي در اينكه جاي هر سؤالي . شود متفاوت استپرسشنامه بر اساس آن طرح ميهاي نظم و ترتيبي كه سؤال. تعيين كنيد

فردي و خانوادگي در ابتداي هاي دهند كه نكات مربوط به ويژگيبعضي ترجيح مي. كجا باشد اتفاق نظري وجود ندارد
كه اين پژوهشگر است دهند در واقع حساس در آخر آورده شود و برخي عكس اين عمل را انجام ميهاي ه و سؤالپرسشنام

. يا نظم و ترتيب آنها را تعيين نمايد ي پژوهشي خود دارد جاي هر سؤالبايد با توجه به بينشي كه در مورد موضوع و جامعه
هاي مربوط به موضوع اصلي را در ابتدا ين شيوه آن است كه پرسشچنانچه موضوع اهميت قابل توجهي داشته باشد بهتر

  .دهي بدست آيدبياوريم تا باالترين نسبت پاسخ
  .باشدها  مربوط به نحوه پاسخگويي به سؤال بايستصفحه اول پرسشنامه. 9

  بررسي مقدماتي پرسشنامه 
هاي مختلف بررسي نظيم شود چندين بار و از ديدگاهنويس پرسشنامه قبل از اينكه به صورت نهايي تهيه و تالزم است پيش

  :يشي براي سه گروه زير اجرا گرددكند كه پرسشنامه قبل از اجرا به صورت آزما پيشنهاد مي" دِيلي من". شود
  . گروهي از افراد جامعه كه قصد داريد كه يافته هاي پژوهش را به آنها تعميم دهيد-1
  ....گيرند مانند نهادهاي اجرايي، مديران سازمان ها و ه آنها مورد استفاده قرار ميكساني كه نتايج بررسي بوسيل -2
  .نظران و متخصصاني كه در تهيه و تنظيم پرسشنامه تبحر و تجربه دارند صاحب-3

ابي روايي  بايد محاسبه شود براي ارزيكرونباخ α پرسشنامه، ضريب )Reliabilityقابليت اعتماد (براي ارزيابي پايايي: تذكر
  .شودنظر و ارزيابي تطابق نظرات آنها ميپرسشنامه اقدام به عرضه پرسشنامه به چندين صاحب )validity راباعت(
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   ضعيف4/0 خوب و كمتر از α<4/0>7/0 عالي،α :1<α<7/0 محدوده مقادير

    روش محاسبه آلفاي كرونباخ 
محاسـبه ايـن شـاخص بـا        .  اسـت  "آلفـاي كرونبـاخ   " ها محاسبه    هاي محاسبه اعتبار و اعتماد علمي پرسشنامه      يكي از روش  

سـيگما    ام و  -iامتياز پرسـش     معيار انحراف  siو   ها تعداد پرسش  kدر اين رابطه    . استفاده از رابطه زير امكانپذير خواهد بود      
تـر  بـاالتر و همگـن     نزديكتر شود به معني همبستگي دروني        1هرچه اين شاخص به     . ها است انحراف معيار امتياز كل پرسش    

هـا   كـدام پرسـش    حذف بديهي است در صورت پايين بودن مقدار آلفا بايستي بررسي نمود كه با                .ها خواهد بود  بودن پرسش 
    .مقدار آن افزايش خواهد يافت
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  طرح پرسشنامه 
  :كند به شما كمك ميپرسشنامهظيم اند در تهيه و تنهاي زير كه بر اساس تجربه و تحقيق بدست آمدهتوصيه

  .هاي رسيدن به اين هدف چاپ پرسشنامه استيكي از راه.  را جذاب كنيدپرسشنامه/ 1
  .بندي كنيد را صفحهپرسشنامه/ 2
  . را تا حد ممكن به شكل ساده طرح كنيد به نحوي كه به پاسخگويي به آنها آسان باشدپرسشنامههاي  سؤال/3
  .خانوادگي و آدرسي را كه پرسشنامه به آنجا فرستاده شود ذكر كنيد، نام و نامپرسشنامهي در ابتدا و انتها/ 4
  .ها را خيلي ساده و با حروف درشت ذكر كنيدنحوه پاسخگويي به سؤال/ 5
  .در ابتداي هر نوع سؤال يك مثال مطرح و نحوه پاسخگويي به آن را مشخص كنيد/ 6
  .نظم منطقي مطرح كنيدهاي پرسشنامه را بر اساس سؤال/ 7
  .هايي را مطرح كنيد كه جالب هستند سؤالپرسشنامهدر ابتداي / 8
  .در آخر پرسشنامه نياوريدرا هايي كه خيلي طوالني هستند سؤاالت مهم پرسشنامهدر / 9

  .دهندگان نسبت به آنها حساس هستند خودداري نماييداز به كاربردن كلماتي كه پاسخ/ 10
  .دهنده معني دار باشدسؤال براي پاسخ  اطالعات به طور كامل بيان كنيد به نحوي كه در هر سؤال/ 11
در عبارت ديگررا مختصر مطرح كنيد به پرسشنامهطول پرسشنامه بر دقت پاسخگويي تأثير دارد بنابراين در صورت امكان / 12

  .هش مورد نياز هستندهاي پژو فقط سؤال هايي را مطرح كنيد كه در جهت رسيدن به هدفپرسشنامه
  اجراي پرسشنامه 

آوري آن است براي اين كار دو  نخستين مرحله گردآوري اطالعات، تعيين چگونگي توزيع و جمعپرسشنامهپس از تدوين 
  :روش متداول است

  صورت مستقيمدهندگان بهها به پاسخپرسشنامهتحويل . 1
  . هاپرسشنامهپست كردن . 2

تر و رسد كه تحويل پرسشنامه به صورت مستقيم، سريعنظر ميكنند بهديك به يكديگر زندگي ميدهندگان نزپاسخچنانكه 
صورت پستي بسيار دهندگان در يك منطقه وسيع جغرافيايي پراكنده باشند بررسي بهكه پاسخ شرايط  درنليكتر است ارزان

  .تر استمناسب
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