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تعیین ابزار اندازه گیری
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مراحل اجرایی یک پژوهش
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میمراحل تفضیلی اجرای طرح تحقیق عل

انتخاب موضوع تحقیق1.

بیان مسئله2.

پیشینه تحقیق3.

مقیاس ها/ مشخص کردن متغیر ها4.

تعیین ابزار اندازه گیری5.

مشخص کردن جامعه و نمونه6.

روش تحقیقانتخاب 7.

گردآوری داده ها8.

و تخلیص داده هاتنظیم 9.

تحلیل داده ها10.

تدوین گزارش11.
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ت؟بخش تعاریف در پروپزال چیس: نکته

ظریه جهت کارکرد مناسب مفاهیم در کنش های ارتباطی ، تجربه ، تعمیم و ساخت نبه *

.باشیمالزم است تعریفی دقیق و مورد توافق از مفاهیم داشته 

 انواع تعریف شامل:

تعریف تحلیلی *تعریف اسمی                                 *

تعریف عملیاتی*مفهومی                       نظری تعریف *
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انواع تعاریف

: اسمی تعریف *

ر میگردد یک سو معانی واژه ها را بیان میکنند و امکان سنجش و بررسی متغیر ها میساز *

تعاریف .و گاه برای بیان یک مطلب که توضیح طوالنی دارد از آن واژه استفاده میکنیم

.اسمی چیزی درباره واقعیت بیان نمیکنند  ، لذا نه درست میباشند و نه غلط

.یک تعریف اسمی مفهوم و تعریف با هم قابل جابجائی میباشنددر *
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انواع تعاریف

:تعریف نظری مفهومی*

ا گاه در تعریف یک مفهوم یا سازه از مفاهیم یا سازه های دیگر بهره ببریم آن رهر *

((واژه نامه ها )) . گویندتعریف نظری 
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انواع تعاریف سازه ها و متغیرها

 کنیمبعد از شناسایی سازه ها و متغیر ها باید آنها را تعریف.

 میکنیمتعریف مفهومی  که در آن یک واژه را با واژه های دیگر تعریف.

 به چه ، تلویحیتعریف عملیاتی یک واژه را با گفتن اینکه آن واژه به نحو آشکار یا

.ار استاعمال و یا رفتارهایی داللت دارد تعریف شده و بر ویژگیهای قابل مشاهده استو
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انواع تعاریف سازه ها و متغیرها
مزایای تعریف عملیاتی:

 میکندمفاهیم سازه ها و متغیر انتزاعی را به مفاهیم مشاهده پذیر تبدیل.

 میکاهدبا تاکید بر مشاهدات از جانبداری و دخالت محقق.

رفع ابهام از مفاهیم

تسهیل ارتباط میان محققین

 استپل میان نظریه ، فرضیه ، سازه با سطح مشاهده  .

 میرودبه مانند یک دستورالعمل تحقیق به شمار.
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انواع تعریف عملیاتی

 هوش با اندازه گیری/ که نحوه اندازه گیری را توصیف میکند : تعریف عملیاتی سنجشی

آزمون

 ژوهشگر بیان که در آن جزئیات یا عملیات دستکار متغیر توسط پ: عملیاتی آزمایشی تعریف

ات زیر توجه میگردد برای تبدیل یک سازه و مفهوم انتزاعی به تعاریف عملیاتی باید به نک

نمود 
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انواع تعریف عملیاتی

 تهتعاریف عملیاتی ارائه شده برای مفاهیم و سازه ها در تحقیقات گذشبررسی

انتخاب یا تدویت مناسب ترین تعریف عملیاتی

انتخاب بهترین شیوه اندازه گیری متغیر تعریف شده

 میباشندمشخص کردن متغیرهای معرف که نشانگر مفهوم یا سازه مورد نظر.



:  ابزارها و مقیاس های اندازه گیری

:  های اندازه گیری عبارتند ازمقیاس * 

 عددیمقیاس های اسمی یا

 ترتیبیمقیاس های

 ای مقیاس های فاصله

 نسبیمقیاس های
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مقیاس ها

طیف ها

ابزارها

اسمی

ترتیبی

فاصله ای

مقیاس لیکرت

معناییافتراق

مقیاس ثرستون

نسبتی

مقیاس گاتمن

مقیاس بوگاردوس
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اسمی/ مقیاس های اندازه گیری 
به . ندبندی افراد و اشیاء در گروه های ناسازگار جامع و مانع که هیچگونه ارزش مقداری ندارطبقه *

.گروه سومی باقی نماند( به عنوان مثال)طوری که 

قه بندی برای اسم گذاری و طب.اسمی ساده ترین و ابتدائی ترین نوع اندازه گیری استمقیاس *

چ یک از از نظر ریاضی انجام هی.فراوانی و نما از عملیات مجاز برای آن استتعیین .میگردداستفاده 

جنسیت ، ملیت ، مذهب: مثال .چهار عمل اصلی در این مقیاس میسر نیست
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ترتیبی/ مقیاس های اندازه گیری 

ها را ترتیبی یا رتبه ای مجموعه ای از رتبه هاست در این مقیاس متغیرمقیاس*

براساس یک صفت از بزرگ به کوچک و یا بالعکس رتبه بندی میکنند 

اره مثال مرتب کردن دانش آموزان یک کالس به ترتیب قد و یا وزن و شمبرای *

ا و ضریب گذاری آنها از کمترین به بیشترین تعیین فراوانی و نما ، محاسبه درصده

.استهمبستگی رتبه ای اسپیرمن از عملیات مجاز آماری 
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ترتیبی/ مقیاس های اندازه گیری 

اس نظر ریاضی انجام هیچ یک از عملیات ریاضی و چهار عمل اصلی در این مقیاز *

امع و بر طبقه بندی مقوله ها در گروه های کیفی ناسازگار و جعالوه .نیستمیسر 

ری میزان قادر به اندازه گیولیکن . مانع، به هر گروه یا طبقه اولویت یا ارجحیت میدهد

.تفاوت آنها نیستیم

تحصیالت ، ترجیحات انتخاب لبتاب ، رتبه بندی ورزشکاران: مثال 
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فاصله ای/مقیاس های اندازه گیری

مایان میکند در فاصله ای نه تنها ترتیب اشیاء را نشان میدهد بلکه فاصله بین آنها را نیز نمقیاس * 

ا و طبقات این مقیاس فاصله بین وواحدها معلوم و برابر است در مقیاس فاصله ای، فاصله دسته ه

.صفر مطلق در این مقیاس وجود ندارد و نقطه شروع و صفر قراردادی وجود دارد.مساوی است

.دماسنج سانتی گراد و یا فارنهایت و ضریب هوشی  ، قدرت خرابی زلزله: مثال 

ز آماری نما ، محاسبه میانه ، انحراف معیار  و ضریب همبستگی پیرسون از عملیات مجاتعین * 

.است
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نسبتی/ مقیاس های اندازه گیری 

مقیاسهای ترین و باالترین نوع اندازه گیری است و عالوه بر اینکه ویژگیهایدقیق * 

انگر در مقیاس نسبتی نمره صفر بییعنی .قبل را دارد دارای صفر واقعی و مطلق است

طول ، وزن ، حجم : مثال .فقدان کامل ویژگی مورد نظر است

.این مقیاس کلیه عملیات های آماری و ریاضی قابلیت انجام را دارنددر * 



مقیاس های اندازه گیری در یک نگاه

نسبتیمقیاس
Ratio Scale

فاصله ایمقیاس
Interval Scale

(رتبه ای)ترتیبیمقیاس
Ordinal Scale

(مقوله ای)مقیاس اسمی
Nominal Scale

درجه پیچیدگی

.مقیاس های ترتیبی و اسمی به طبقه بندی گروه ها میپردازند* 
ن است تالشمان برآ.مقیاس های فاصله ای و نسبتی امکان بررسی های کمی را فراهم می آورند*

.ای استفاده کنیمتا بیشتر از مقیاس های نسبتی و فاصله 
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طیف ها
(نگرش نسبت به طبقات اجتماعی)طیف بوگاردوس -1

گروههای نگرش سنجی راجع به گروههای قومی و نژادی است که فاصله طبقات اجتماعی و 

می جب و هرچه پیش داوری گروه باالتر باشد فاصله اجتماعی بیشتری را موسنجد میرا مذهبی 

.شود
(گرایش به مرکز؛ خبرگان)طیف لیکرت -2

اصل سواالت ارزش و فو. طیف از گرایش کامال موافق تا گرایش کامال مخالف کشیده می شود

ذف یکسان دارند برای آزمون گویه ها از توان افتراق استفاده میکند و گویه های ضعیف را ح

.  میکند
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طیف ها
(ترتیب بر اساس پیچیدگی یا ارزش وزنی؛ ضریب بازیابی)طیف گاتمن -3

به یک موضوع است که بر حسب دشواری یا فرد شامل مجوعه ای سوالی در مورد نگرش 

آن در شده اند و افراد جمله مورد نظر را از میان گویه ها انتخاب میکند و مزیتپیچیدگی مرتب 

.امکان محاسبه امتیاز کلی فرد در یک سوال است

(یا مقیاس اوزگود)افتراق معنائی –4

س العمل مقیاس عددی که برای اندازه گیری مفاهیم موجود نزد افراد استفاده میشود و نشانگر عک

.استآنها نسبت به مفهوم 
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طیف ها
(گانمجموعه ای از گویه ها برای سنجش برخی مفاهیم؛ خبر)افتراق ثرستون -5

ی کند و مقیاس نگرشی است که فرد در آن با توجه به آنچه موافقت است مشخص م

.در میان گزینه ها میباشد11الی 1معموال طیفی بین 
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:فانواع طی

بوگاردوس  (1

لیکرت(2

گاتمن(3
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بوگاردوسطیف 
یفرنیای این طیف را که به طیف فاصله اجتماعی نیز معروف است در دانشگاه کالبوگاردوس *

ا گروه به بر اساس این طیف سعی می گردد میزان پذیرش یا طرد یک فرد ی. جنوبی طراحی کرد

درجه وسیله افراد یا گروه های دیگر مورد سنجش قرار گیرد در این طیف سه وضعیت با هفت

.  وجود دارد
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:طیف بوگاردوس
دم این طیف سه وضعیت با هفت درجه وجود دارد که فرد می تواند تمایل یا عدر * 

.دتمایل خود را نسبت به فرد یا موضوعی در یکی از درجات طیف مشخص کن

لتمایل كام

(پذیرش)
تمایل متوسط

عدم تمایل

(انزجار)
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لیکرتطیف 
مدیریت بخش بررسی های افکار عمومی را در وزارت کشاورزی 1939که از سال لیکرت * 

است؛ ده این طیف از پنج قسمت مساوی تشکیل ش. آمریکا بر عهده داشت این طیف را ارائه داد

رایش خود و محقق متناسب با موضوع تحقیق تعدادی گویه در اختیار پاسخگو قرار می دهد تا گ

.  را در مورد آن مشخص نماید

9خیلی خوب 7خوب5متوسط 3ضعیف 1خیلی ضعیف 
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لیکرتطیف 
وع تحقیق طیف از پنج قسمت مساوی تشکیل شده و محقق متناسب با موضاین * 

دهرد ترا گررایش خرود را دربراره آن تعدادی گویه در اختیار پاسخگو قررار مری

.مشخص نماید

كامال مخالف مخالفم ربی نظ موافق كامال موافق
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كامال مخالف 
1

مخالف 
2

بی نظر
3

موافق
4

كامال 
5موافق 

گویه یا عبارت شماره 
گویه 

یگر كودكان سبب نزدیكی زن و شوهر به همد
.می شود

1

آموزش نحوه انجام كارها به كودكان 
لذتبخش است

2

كودكان نیازمندند كه برخی از خبائثهای
طبیعی آنان درمان شود

3

مادری كه فرزندان خردسال دارد كمبود هم 
ندصحبتی با بزرگساالن را احساس می ك

4

حمتروی هم رفته بچه ها بیشتر نعمتند تا ز 5

د را غالبا دشوار است كه انسان خونسردی خو
در مقابل بچه ها حفظ كند

6

طیف لیکرت



گاتمنطیف 
درصد خطا 10طیف محقق را قادر می سازد که از روی نمره پاسخگو با دقت و حداکثر این * 

ارای ویژگی عبارات مقیاس گاتمن د. در کل نمونه، بتواند عبارات مورد تایید پاسخگو را دریابد

.  های ترتیب پذیری و تجمع پذیری است
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مجموع

نمرات

(هابلی)

عبارات شماره 

انپاسخگوی

5 4 3 2 1

میهمان در شهر همكارداری همسایگی  همبازی  ازدواج

خیر بلی خیر بلی خیر بلی خیر بلی خیر بلی

5 1

4 2

3 3

2 4

1 5
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×××××

× ××××
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آزمونفواید پیش
آگاهی از صفات جامعه مورد مطالعه( 1

های در نظر گرفته شدهبرآورد حجم نمونه یا ارزیابی تعداد نمونه( 2
اصالح روش گردآوری اطالعات( 3

اصالح ابزار سنجش( 4

اصالح روش استخراج،طبقه بندی و تجزیه و تحلیل( 5

اطالع از پاسخهای مورد انتظار( 6

روشهای مصاحبه و مشاهدهاصالح ( 7
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:ابزار جمع آوری داده ها 
ی  پژوهشگران برای جمع آوری دادها و اطالعات مورد نیاز خود از روشها وابزارهای متفاوت* 

. کننداستفاده می 
که مشخص می نماید چه ابزاری و روشی برای جمع آوری داده ها و اطالعات مرورد آنچه *

. استفاده قرار گیرد

شرایط

 موقعیت
 که بر اساس آن پژوهشرگران دسرت بره انتخراب ابرزار و روشاست ماهیت پژوهش

. مناسب می زنند 



ابزار اندازه گیری 
:تعریف ابزار اندازه گیری می توان گفتدر *

ابزار اندازه گیری و مقیاس ها وسایلی هستند که محقق به کمک آن ها قادر است اطالعات» 

«. مورد نیاز تحقیق خود را گردآوری، ثبت و کمی می نماید

:اندازه گیری به دو دسته کلی تقسیم می شوندابزارهای *

استاندارد یا میزان شده -1

.محقق ساخته-2
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:  ابزار استاندارد یا میزان شده.1

:  در واقع می توان گفت که این ابزارها دارای ویژگی ها و صفات زیر هستند

های مختلف آن ها به خوبی تعریف شده است و راهنمای اجرا، روش های کار و جنبه *

.وقت مشخصی دارند

.های نمره گذاری به دقت مشخص شده استروش *

.و پایانی آن ها از طریق تجارب زیاد مورد تأیید قرار گرفته استاعتبار *
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ابزار اندازه گیری 



اندازه گیریابزارهای 
ر در غیاب ابزارهای استاندارد، طراحی و به کار برده می شوند، هابزارهای محقق ساخته -2

چند هیچ محقق ورزیده و مجربی از ابزار محقق ساخته، در صورت وجود ابزار استاندارد

.استفاده نمی کند

:انواع ابزارهای گردآوری اطالعات عبارتند از*

نظرسنج.4پرسشنامه                          -1

فیش .5کار مصاحبه                       -2

فرم.6کارت مشاهده                     -3
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ابزارهای محقق ساخته 

:ابزارهای گردآوری اطالعات عبارتند ازانواع *

نقشه گنگ و کروکی-7

آزمون های پیشرفت تحصیلی -8

آزمون استعداد -9

آزمون هوش -10

رغبت سنج -11

آزمون فرافکن-12
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روش های گردآوری اطالعات
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روش های گردآوری اطالعات

د حفظ اعتبار اطالعات و داده های گردآوری شده محقق باید دو اصل اساسی را موربرای *

:دهدتوجه خاص قرار 

اصل صحت؛ -1

اصل دقت؛-2
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ابزارهای گردآوری اطالعات
از مدارک و اطالعات موجوداستفاده *

مشاهده*

مصاحبه*

نامهپرسش *

روانی تربیتیآزمونهای *

انگیزشیروح *

پانلروش *
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روشهای گرد آوری داده ها

میدانیکتابخانه ای

مدارک و اطالعات 
موجود

فیش برداری

فرم های شبه 
پرسشنامه

مصاحبه

آزمونهای 
روانی تربیتی

روش انگیزشی

مشاهده

پرسش نامه

روش پانل
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روشهای گردآوری داده ها 



روش های گردآوری اطالعات 

:ردروش های گردآوری اطالعات را به طور کلی به دو طبقه می توان تقسیم ک

از فیش یا تفادهروش های کتابخانه ای بسته به نوع سند و موضوع تحقیق ممکن است با اس-1

.ن ها انجام گیردجدول یا نقشه یا کروکی یا فرم های شبه پرسشنامه یا ترکیبی از همه آ

احبه، پرسشنامه ای، روش مص: روش های میدانی که از شهرت بیشتری برخوردارند عبارتند از-2

.  روش مشاهده، روش آزمون و روش های صوتی و تصویری
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ابزار گردآوری اطالعات در روش کتابخانه ای

یش اماده قرار گیرد از پدر برخی از تحقیقات ، اطالعاتی که باید مورد بررسی و تجزیه و تحلیل

مرات پرونده های بیمارستانی ، ن) میباشندو محقق تنها نسبت به جمع آوری داده ها اقدام میکند 

.... (دانشجوئی و 

ه نگر اینکه تحقیق گذشتمزایای آن موجود و ارزان بودن اطالعات و صرفه جویی در زمان بوده و از *

.است
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ابزار گردآوری اطالعات در روش کتابخانه ای

.هاستمعایب آن ناقص بودن داده ها و مالحظات اخالقی و یا کهنگی داده از *

.آن متفاوت استاین ابزارها بسته به نوع سند و هدف محقق از گردآوری اطالعات و نوع 

.  ودشاز آن استفاده می عمده ترین ابزاری که در تحقیق کتابخانه ای برای جمع آوری اطالعات 

.فیش، جدول و فرم، پرسشنامه استخراج اطالعات، نقشه و کروکی: عبارتند از 
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سندانواع 
:اسناد عمده در مطالعات کتابخانه ای عبارتند از* 

؛   کتاب*

ها و مجالت؛ مقاله *

فیلم و میکروفیش؛ میکرو *

ها و دیسکت های رایانه ای؛ دیسک *

ها؛ آمارنامه *

صوتی و تصویری؛ اسناد *
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سندانواع 
سایتها و سیستم های اطالع رسانی رایانه ای*

اسناد اصل؛ *

اسناد دولتی؛ *

نشریه های رسمی دولتی؛ *

اسناد شخصی و خصوصی؛ *

مطبوعات؛ *
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روش های میدانی

ن برود محیط بیروروش هایی اطالق می شود که محقق برای گردآوری اطالعات ناگریز است بهبه *

د، اعم از انسان، د تحلیل یعنی افراو با مراجعه به افراد یا محیط، و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واح

.  اطالعات مورد نظر خود را گردآوری کند... موسسات، سکونتگاه ها، موردها و
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پرسشنامه
ارکرد هماهنگ آن ها در روش پرسشنامه ای عوامل و عناصر متعددی دخالت دارند که از طریق ک

:  این عناصر عبارتند از. محقق می تواند اطالعات مورد نیاز خود را گردآوری نماید

ابزار گردآوری اطالعات یا پرسشنامه؛ -1

عوامل اجرای پرسشنامه؛ -2

برنامه ریزی و مدیریت اجرای پرسشنامه؛ -3

پاسخگویان؛-4
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انواع سواالت پرسشنامه

بر حسب ترکیببرحسب اطالعات

در مورد مفاهیم )پرسشهای ساده 
(و متغیرهای ساده

در مورد )پرسشهای مرکب 
(مفاهیم و متغیرهای پیچیده

قط پاسخگو باید ف)پرسشهای بسته 
(به موارد مطرح شده پاسخ دهد

میزان شناخت و )پرسشهای دانشی 
(دانش درباره موضوع

اعتقادی پرسشهای گرایشی، جهتی، 
(گیری جهت گیری و گرایشاندازه )

از پاسخگو می)پرسشهای ارزشیابی 
(خواهد مساله ای را ارزشیابی کند

ا پرسشهای شناسایی، اطالعاتی ی
درباره سوابق، )مشخصه ای 

(مشخصات و موقعیتها

اعمال و )پرسشهای فعالیتی 
(تجارب گذشته و حال

پرسشهای مربوط به قصد و نیت
(هدف و قصد از انجام کار)

بدون محدودیت )پرسشهای باز 
(پاسخ می دهند

مقوالت مشخص)پرسشهای تلفیق 
(ولی انتهای پرسش باز است
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سواالت پرسشنامه
:سواالت پرسشنامه می تواند شکل های گوناگونی به شرح زیر داشته باشد

سئواالت باز-1
ی کنند، و حی شده نمسئواالتی هستند که پاسخگو را محدود به انتخاب پاسخ های از پیش طرا

ضای بنابراین در ف. ه دهددست محقق را باز می گذارد تا هر چه در مورد پاسخ الزم می داند ارائ
.  تپیش بینی شده در مقابل یا ذیل سئوال پاسخ خود را آزادانه خواهد نوش

سئواالت بسته-2
ی فرضی اس پاسخ هاسئواالتی هستند که محقق با استفاده از مقیاس اسمی یا عددی و بر اس
به . زندموده، عالمت میتنظیم می کند و پاسخگو از بین آن ها پاسخ مورد نظر خود را انتخاب ن

.  شودپرسشنامه ای که حاوی سئواالت بسته باشد پرسشنامه منظم نیز گفته می 

www.mshojaie.comMani Shojaie  50



سواالت پرسشنامه

سئواالت ترکیبی-3

.  این پرسشنامه ها از دو گروه سئواالت بسته و باز تشکیل می شود

وند زمانی که رح می شسئواالت تعاقبی؛ این سئواالت معموال پی در پی و مرتبط با یکدیگر مط-4

د این استفاده کنمحقق موضوعی را ریشه یابی می کند، ناچار است از روش سئواالت تعاقبی

ال طرح اولین ند که به دنبسئواالت در واقع سیستم و مجموعه ای از سئواالت به هم پیوسته ای هست

.  سئوال در باره مسئله ای مطرح می شوند
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سواالت پرسشنامه 

:   سئواالت بسته نیز خود به انواعی تقسیم می شوند*

.  سئواالت دو گزینه ای( الف

.    سئواالت چندگزینه ای( ب

نیزمعروفند ج که به سئواالت نگرش سنج یا گرایش سن: سئواالت طیفی یا درجه بندی( ج

.  و تعداد گزینه ها در چهارچوب طیف مشخص می شود

www.mshojaie.comMani Shojaie  
52



سواالت پرسشنامه 

ت آن اهمیکه شامل چند گزینه اند و محقق از پاسخگو می خواهد که به ترتیب. سئواالت ترتیبی( د

.  ها را شماره گذاری ترتیبی نماید

ختصاصکه دارای چند گزینه اند و پاسخگو باید به هر یک از آن ها نمره ای ا. سئواالت وزنی( ه

.  دهد

میت سه اهکه دارای گزینه های متعددی از متغیرها هستند و پاسخگو به مقای. سئواالت مقایسه ای( و

. آن ها نسبت به یکدیگر می پردازد
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برنامه ریزی و اجرای پرسشنامه 

اجرای پرسشنامهروش .1

پرسشنامه به وسیله پرسشگرتکمیل .2

پرسشنامه به وسیله پاسخگوتکمیل .3

پرسشنامه از طریق ارتباط تلفنیتکمیل .4

پرسشنامه با پستارسال .5
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اصول اساسی طراحی پرسشنامه

اصل صراحت

اصل بی طرفی

اصل اختصار

اصل تمییز

اصل همگنی
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شیوه عملی طراحی پرسشنامه تحقیق

ردیف
/سؤال

فرضیه 
تحقیق

متغیر 
مفهوم/ 

سؤال اختصاصیشاخصمؤلفهبعد
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نمونه عملی طراحی پرسشنامه تحقیق
/سؤال

فرضیه تحقیق
متغیر 

مفهوم/ 
سؤال اختصاصیشاخصمؤلفهبعد

کارکنان دارای 
رضایت شغلی 

هستند

رضایت 
شغلی

کار

پیچیده بودن -ساده
روتین یا غیر تكراری 

بودن 
ارزشمندی

روابط با سرپرست
یتخصص و شایستگ
باهوش بودن
دسترسی آسان

 توانایی انجام امور
تخصصی مربوطه 

دانش كاری كافی
سرسختی و تعصب

 تا چه اندازه مدیرتان به
راحتی خطای خود را می 

پذیرد؟

روابط با همکاران

حقوق و مزایا
 كفایت
عادالنه
سطح پرداخت

توان خرید كاالی ضروری
 توان خرید كاالی لوكس
تناسب با حق فرد

 با حقوقم تنها می توانم
.كاالهای ضروری را خرید كنم

با حقوقم می توانم كاالهای
.تجملی را خرید كنم

ارتقاء
 مناسب بودن
 استمرار
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2نمونه عملی طراحی پرسشنامه تحقیق

/سؤال
فرضیه تحقیق

متغیر 
مفهوم/ 

سؤال اختصاصیشاخصمؤلفهبعد

بین رفتار 
شهروندی 

ورضایت شغلی 
رابطه وجود دارد

رفتار 
شهروندی

همكاری
( برگه های برنده)منابع
 فایده مندی
به رسمیت سناسی

پذیرفتن قواعد بازی
 همگرایی در هداف غایی
دسترسی آسان

تعارض 

رانتوانایی تشخیص رفتار دیگ
 توانایی درک قواعد بازی
 شناخت فرصت آزادی عمل
توانایی اداره کردن تعارض
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نکات مورد توجه در تنظیم پرسشنامه
از سواالت مبهم پرهیز *

درباره استراتژی های جدید مدیریتی در سازمان چه فکر می کنید؟)

از سواالت هدایت کننده پرهیز *

(ی دارید؟بیشترآیا سبک مدیریتی مشارکتی را ترجیح می دهید یا تفویضی که آزادی عمل )

ساده پرسشها بیان *

(در تحول بخش بازاریابی چیست؟MRPنظر شما در رابطه با تأثیرات سیستم )
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نکات مورد توجه در تنظیم پرسشنامه
:وجهیچندسواالتازپرهیز*

ابداریحسسیستمیکبرقراریومدیریتاطالعاتسیستمیکایجادبهقادرسازمانمدیرآیا)

(باشد؟میصنعتی

:منفیسواالتازخودداری*

(نیستید؟موافقعملکردارزیابیجدیدفرمهایبکارگیریباشماآیا)

:مقاومتکنندهایجادیاحساسیتمحرکسواالتازاجتناب*

(هستید؟موافقخودمدیراجراییسیاستهایباآیا)



محاسن پرسشنامه 

.از طریق پرسشنامه اطالعات وسیع وحجیمی با سرعت زیاد گردآوری می شود

.به زمان کمتری برای پاسخگویی و تکمیل نیاز دارند

.هزینه های آن نسبتا پایین است

.افراد زیادتری را می تواند مورد پرسش قرار دهد
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محاسن پرسشنامه 

ین آنها را بتبدیل داده ها به کمیت و سپس تجزیه و تحلیل و سنجش همبستگی گوناگونامکان 

.فراهم می سازد

یکسان بودن شرایط در زمان تکمیل

عدم نیاز به شخص  و  عدم تاثیر وجود وی
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معایب پرسشنامه 

.تاین روش برای مطالعات عمیق و ریشه یابی ها در موارد خاص کارآمد نیس

.استی شود، زیاداحتمال بازنگشتن پرسشنامه به ویژه پرسشنامه هایی که با پست ارسال م

.ردی پاسخگو وجود دااحتمال عدم درک مفاهیم و محتوای سئواالت پرسشنامه و بروز ابهام برا

طوح مختلف در رده ها و سبه دلیل گسترده بودن عرصه عملیاتی پرسشگری و درگیر بودن افراد زیاد

. ماد این روش می شودامکان بروز خطا و اشتباه وجود دارد که باعث کاهش درجه اعتبار و اعت
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مصاحبهانواع روش های 
:ابزار مصاحبه نیز مانند پرسشنامه به دو دسته تقسیم می شود

مصاحبه منظم( الف
نجش از ود، دارای ابزار ساین مصاحبه که مصاحبه بسته، استاندارد و هدایت شده نیز خوانده می ش

. پیش تهیه شده است
غیر ترتیب خاص وروش مصاحبه منظم، دارای ابزار سنجش طراحی شده حاوی تعدادی سئوال با

برخوردار تر، دقیقترقابل انعطاف نیست، بلکه از آزادی عمل زیادتری برای کسب اطالعات بیش
.  است

مصاحبه نامنظم( ب
ن ابزار گفته می شود و در آبه این مصاحبه، مصاحبه آزاد، باز، غیر استاندارد و هدایت نشده نیز 

.سنجش از پیش طراحی شده وجود ندارد
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روش مصاحبه 

:  مصاحبه گر در جریان مصاحبه باید به نکات زیر توجه داشته باشد

.ب آیدمصاحبه نباید برای تندرستی و مناعت طبع مصاحبه شونده تهدیدی به حسا-1

.  اه کندرای این کار آگمصاحبه گر باید مصاحبه شونده را از اهداف مصاحبه و علت انتخاب او ب-2

.پذیردمصاحبه شونده باید از روش ثبت و ضبط داده ها مطلع باشد و آنها را ب-3

.  جلب نمایدمصاحبه گر باید تالش خود را به کار برد تا اعتماد مصاحبه شونده را -4
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مصاحبه

.اشدق انگیز بمصاحبه گر باید تالش کند که جو حاکم بر محیط صمیمانه، دوستانه و شو-5

خود را ل بی تفاوتیمصاحبه کننده باید در جریان مصاحبه از هوشیاری و زیرکی و در عین حا-6

.نسبت به مسائل مطرح شده حفظ کند

تا و هم جنس باشدمصاحبه کننده باید تا حد امکان با مصاحبه شونده هم زبان، هم فرهنگ -7

.  بتوانند با همدیگر تفاهم نمایند
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مصاحبهابزار ثبت اطالعات 

عات ادی سئوال برای مطالابزار استاندارد شده که روایی و پایایی آن ها تأیید شده و حاوی تعد

.  این ابزارها کار تحقیق را ساده تر می سازد. خاص است

ار گرفته ده و استاندارد به کابزار محقق ساخته یا غیر استاندارد که در صورت نبودن ابزار میزان ش

یایی وایی و پااین سئواالت را محقق طراحی، تعریف و سازماندهی می کند که باید از ر. می شود

.  الزم برخوردار باشد
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مصاحبهمحاسن روش 

.روش مصاحبه برای مطالعات عمیق، ژرفانگر و موردی روش مناسبی است-1

د است یار مفیروش مصاحبه برای مطالعه افراد جامعه ای که سواد الزم را ندارند، بس-2

.زیرا نمی توانند پرسشنامه را مطالعه و تکمیل کنند

ف و ه اهدامصاحبه باعث می شودکه مصاحبه شونده یا پاسخگو به خوبی نسبت ب-3

.  اغراض و مقاصد پرسش ها و نیز تحقیق آگاه شود
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مصاحبهمحاسن روش 

اشد اه باگر مصاحبه، به خصوص نوع آزاد آن با هدایت هوشیارانه مصاحبه گر همر-4

.باعث می شود که پاسخگر با آزادی و عالقه اندیشه اش را مطرح کند

شود ی محیط مناسب و فضای صمیمانه بین مصاحبه گر و مصاحبه شونده فراهم م-5

اشد و شته بکه باعث می گردد پاسخگو یا مصاحبه شونده همکاری الزم را با محقق دا

.او را در رسیدن به اهداف تحقیق کمک کند
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معایب روش مصاحبه 

دی را این روش وقتگیر و پرخرج است و زمان زیادی را طلب نموده، جامعه محدو-1

.  مورد شناسایی و مطالعه قرار می دهد

امه سشناطالعات به دست آمده از طریق روش مصاحبه را نمی توان همانند روش پر-2

.  به جامعه بزرگتری تعمیم داد

محقق باید قابلیت تعبیر و تفسیر اطالعات به ویژه در مصاحبه آزاد پایین است و-3

.  دقت، حوصله و وقت زیادی را صرف این کار کند
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معایب روش مصاحبه 

فنی وبه مصاحبه گران مجرب و کار آزموده نیاز است؛ زیرا مصاحبه امری است -4

.  تخصصی و از عهده هر کسی برنمی آید

اعث تماس های شخصی که بین مصاحبه کننده و مصاحبه شونده برقرار می شود ب-5

.  توسعه روابط عاطفی می شود
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نکات مهم در طرح پرسش های مصاحبه

ه و شروع از سؤاالت باز و کلی و حرکت به سمت سؤاالت بست: قیفی حرکت *

محدود

رسشگری تالش برای خالی کردن متن پرسش و نیز زمینه پ: پرسش خالی از سوگیری 

از سوگیری و جهت دادن به مصاحبه
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نکات مهم در طرح پرسش های مصاحبه
برای کسباطالعات مصاحبه شونده بازگو کردن مطالب و : مطالب روشنگری *

طرفهاطمینان از درک دو 

احبه شونده کمک کردن به مص: به مصاحبه شونده برای تمرکز بر مصاحبه شوندهکمک *

برای کسب نظم فکری و تولید ایده های جدید

. کنداعتماد به حافظه نتایج مصاحبه را به طور جدی تهدید می: بردارییادداشت *
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روش مشاهده

اطالعاتی را که محقق از . از روش های کارامد و مؤثر در تحقیقات موردی استیکی *

یگر به طریق روش مشاهده می تواند کسب کند، کمتر می توان از طریق روش های د

طالعه را ببیند و دست آوردزیرا مشاهده به محقق اجازه می دهد که مستقیما پدیده مورد م

. واقعیت را به صورت مستقیم یا بی واسطه درک کند

www.mshojaie.comMani Shojaie  74



روش مشاهده

: مشاهدهابزار *

ابزار استاندارد .1

.محقق ساختهابزار .2

طرح دسته بندی شده که در ذیل به آن ها پرداخته شده 8در : انواع روش های مشاهده*

. است
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انواع روشهای مشاهده 

:نشدهطرح های مشاهده کنترل ( الف

ر بر است که محقق ناظاین نوع مشاهده که به روش سطحی یا ساده و آزاد نیز مشهور شده، روشی

.و آن هایی راکه به هدف تحقیق نزدیک است، ثبت و ضبط می نمایدرخدادهاست وقایع و 

:طرح های مشاهده کنترل شده( ب

.داین طرح ها که به طرح های منظم و دقیق یا سازمان یافته نیز معروفن

www.mshojaie.comMani Shojaie  76



انواع روشهای مشاهده 
:مشارکتیطرح مشاهده ( ج

شود یعنی به عنوان در این نوع مشاهده، محقق یا مشاهده گر خود در محیط مشاهده جذب می 

.  مشاهده ای را می توان مشاهده از درون جامعه نام بردچنین . آیدعضوی از اعضای آن در می 

:مشارکتیطرح مشاهده غیر ( د

عه را امعه مورد مطالاین روش بر خالف نوع مشارکتی، چندان عمیق و اساسی نیست زیرا محقق ج

.از بیرون و از کنار مطالعه می کندو اطالعات او سطحی است
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انواع روشهای مشاهده 
:فردیطرح مشاهده ( ه

.  شودر دیگری، انجام میمشاهده ای است که به وسیله یک نفر، خواه محقق باشد یا فرد مشاهده گ

اه نیز دچار خطا و اشتباطالعات کسب شده بر پایه ادراکات یک نفر استوار است که احتمال دارد

.  بشود

:گروهیطرح مشاهده ( و

جه مشترک را یکدیگر نتیمشاهده ای است که به کمک بیش از یک نفر انجام می پذیرد و با همفکری

.  در کارت ثبت نماید
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:علنیطرح مشاهده ( ز

ر می ط مشاهده مستقمشاهده علنی روشی است که محقق یا ناظر یه صورت رسمی و آشکار در محی

محقق نمی ن، را تغییر داده حالت غیر عادی و غیر طبیعی به خود بگیرد، بنابرایوضعیت خود گردد و 

.  تواند واقعیت ها را کشف کند

:علنیطرح مشاهده غیر ( ح

یر بلکه به صورت غدر این روش محقق یا مشاهده گر به صورت علنی در محیط ظاهر نمی شود، 

. رسمی در محیط حضور پیدا می کند و محیط را زیر نظر می گیرد
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محاسن روش مشاهده 

بینایی، م شنوایی وبا توجه به حضور محقق یا مشاهده گر در محیط و برقراری ارتباط مستقی-1

روشهای در بین سایراطالعات واقعی و دقیقی به دست محقق می رسدو از این حیث بهترین روش 

. گردآوری اطالعات است

.  ست محقق می رسدحجم اطالعات وسیعتری از محیط و فرد یا افراد مورد مورد مشاهده به د-2

ظیر کودکان، نیستند، ناین روش برای شناخت افرادی که قادر به بیان وضعیت خود از طرق دیگر -3

.  روش مناسبی است... بیماران روانی و
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محاسن روش مشاهده 

العات مورد این روش می تواند به عنوان روش کنترل برای سایر روش های گردآوری اط-4

.استفاده قرار گیرد

ر امکان این روش بیشتکار جمع آوری واقعی تر اطالعات و فهم مستقیم رفتارها و رویدادها با-5

.  پذیر است

عات راه گردآوری اطالدر مشاهده، بویژه اگر غیر علنی باشد، مقاومت وممانعت احتمالی بر سر-6

.  وجود ندارد
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معایب روش مشاهده

ای مطالعات وسیع روش مشاهده در جامعه ای محدود و در مطالعات موردی کاربرد دارد و بر-1

.و جامعه ای بزرگ مناسب نیست

.تدر مشاهده های غیر علنی و پنهانی امکان ثبت فوری مشاهدات مقدور نیس-2

و طبیعی آن وجود محقق و مشاهده گر در محیط مشاهده باعث می گردد که شرایط عادی -3

.تغییر نماید و حالت عیر عادی و غیر طبیعی به خود بگیرد
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معایب روش مشاهده

.  نیسترون به صرفهمشاهده برای تحقیقات تداومی که زمان طوالنی را طلب می کند، روشی مق-4

ین ا. دان را مشاهده کندمحدودیت قلمرو دید مشاهده گر مانع از این می شود که تمام صحنه و می-5

یا بهبی روح زوایای محدودیت عالوه بر قلمرو جغرافیایی میدان مشاهده، شامل مواردی که در

.  اصطالح در نقاط کور قرار می گیرند، می شود
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آزمونهای روانی تربیتی

:  هوش و استعداد -1

.سنجدآزمونهایی که میزان توانائی فرد را در حال حاضر و آینده می 

:پیشرفت تحصیلی -2

.سنجدمیزان تسلط یک فرد را بر یک محتوای درسی یا آموخته های وی می 

:آزمونهای رغبت ، نگرش و شخصیت -3

.میسنجدرغبت تحصیلی و کاری را بواسطه ابزارهای فرافکن رورشاخ 
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روش انگیزشی

.  پاسخدر روش انگیزشی به دنبال چرائی پاسخ هستیم تا خود *

و دستیابی مشخصدر روانشناسی ،روانشناس به دنبال انطباق پاسخ خای مریض با کلید های: مثال 

.به چرا های پاسخ های درست است
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روش پانل

دوره این روش افراد مشخصی انتخاب شده و از آنان خواسته میشود که به صورتدر *

.داریمرک ثابت یا متحپانل نوع پانل و تحقیق حسب .بدهندای اطالعات الزم را به محقق 


