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انواع پژوهش یا شیوه های پژوهش
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، طرح نامه، رسالهاین بخش به صورت کامل از کتاب تدوین پایان
پژوهشی و مقاله علمی

از جناب آقای دکتر طبیبی و همکاران آورده شده است
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انواع تحقیقات 
علمی

از نظر نتایج و 
پیامدها

از نظر منطق 
اجرا

پژوهش کاربردی

پژوهش بنیادی

پژوهش توسعه ای

پژوهش بنیادی محض

پژوهش بنیادی راهبردی
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پژوهش کمی

پژوهش کیفی

پژوهش ترکیبی

قوم نگاری

پدیده شناسی

روش شناسی قومی

پژوهش قیاسی

پژوهش استقرائی

از نظر فرایند 
اجرا



بر اساس هدف

طولی

مقطعی

آینده نگر

گذشته نگر

سری زمانی

پژوهش تحلیلی

پژوهش اکتشافی

هپژوهش پیشگویان

پژوهش توصیفی

پژوهش میدانی

پژوهش شبه 
تجربی

زمینه یابی ، 
پیمایشی

مطالعه موردی

مطاله تطبیقی

مداخله ای یا علی

پژوهش همبستگی

کارآزمائی یا 
بالینی

همگروهی

موردی شاهدی

تاریخی

دومتغیری

رگرسیون

ماتریس 
کواریانس
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انواع تحقیقات 
علمی

از نظر زمان 
اجراء 

پژوهش تجربی



انواع تحقیقات 
علمی

براساس هدف 

براساس ماهیت 
روش

کاربردی

بنیادی

علمی 
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نظری 

تجربی 

تاریخی

توصیفی

همبستگی

تجربی

علی



:  تحقیقات علمی بر اساس هدف 

تحقيقات بنيادي-1

تحقيقات کاربردي-2

تحقيق و توسعه–تحقيقات عملي -3
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:  تحقیقات علمی بر اساس هدف 

نه با هدف آزمون نظریات و روابط پدیده ها و افزودن دانش در یک زمی: تحقیقات بنیادی-1

ا پایه ای حاص انجام میشود و اغلب نتیجه گرا است این تحقیقات که گاه تحقیقات مبنایی ی

.خوانده می شوند

:  بنیادی بر اساس روش تحلیل به دو دسته تقسیم می شوندتحقیقات *

تحقیقات بنیادی تجربی؛ 

تحقیقات بنیادی نظری؛ 
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تحقیقات پایه ای 
:  ای از مشخصات تحقیقات پایه ای بدین شرح استپاره *

.وقتگیر بوده برای کشف مجهول نیاز به زمان طوالنی دارد-

.هزینه بر است و احتیاج به منابع مالی زیاد دارد-

عه معموال به وسیله مراکز علمی و دانشگاهی انجام می شود، زیرا مأموریت اصلی آن ها توس-

.قلمرو معرفتی بشر است
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تحقیقات کاربردی
تحقیقات کاربردی-2

و بستر تحقیقات با هدف توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص و با استفاده از زمینهاین 

بشر و بهبود و شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندیهای

بهینه سازی ابزارها، روش ها، اشیاء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح

توسعه ای می نوعی از تحقیقات کاربردی، تحقیقاتبه . گیرندزندگی انسان مورد استفاده قرار می 

ازمان گویندو هدف آن، بررسی هایی است که نشان می دهد چگونه تولید افزایش می یابد یا س

.  تولید گسترش پیدا می کند
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تحقیقات کاربردی

:  مشخصات تحقیقات کاربردی می توان به موارد زیر اشاره کرداز *

.نظر زمانی زودتر از تحقیقات بنیادی انجام می گیرداز *

.هستند و به همین دلیل طرفداران بیشتری دارنددرآمدزا *

نیز سازمان های دولتی و خصوصی و کارخانه ها ولی گاه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتیعمدتا *

.  این تحقیقات را انجام می دهند
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تحقیق و توسعه–تحقیقات عملی 

تحقیقات عملی-3

اربردی تحقیقات را باید تحقیقات حل مسئله یا حل مشکل نامیدو آن ها را نوعی تحقیق کاین 

.محسوب کرد

ه وری علل افزایش ترک خدمت کارکنان یک مؤسسه و راه حل آن، شناسایی علل کاهش بهرکشف 

.  یک واحد تولیدی و راه حل آن از نمونه های تحقیقات عملی است
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تحقیقات عملی بر اساس ماهیت و روش 
:  ارتند از اساس ماهیت و روش، تحقیقات علمی را می توان به پنج گروه تقسیم کرد که عببر *

 تاریخیتحقیقات

توصیفی

همبستگی

تجربی

علی
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تحقیقات عملی بر اساس ماهیت و روش 

بر اساس ماهیت روش

 Surveyپیمایشی

Correlationهمبستگی  

آزمایشی

توصیفی

سایر روشها

Action researchاقدام پژوهی  

Case studyبررسی موردی  

پس رویدادی / علی مقایسه ای 
Ex_postfacto

تاریخی

قوم نگار

تحلیل محتوا
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ماهيت ، شرایط ) با هدف بررسي توزیع ویژگيهاي یک جامعه آماري : پيمایشي
مقطعي ، . به سه روش انجام ميگيرد ( ، روایط و رویدادها و وضعيت موجود 
دلفي. طولي 

در این روش ارتباط متغير ها با توجه به هدف تحقيق مورد بررسي: همبستگي  
همبستگي دو متغيره ، رگرسيون ، : قرار ميگيرد و به سه روش انجام ميشود 

خالصه کردن تغييرات متغيرها در عوامل محدودتر ) تحليل عاملي –کواریانس 
آزمون مدل خاص از ) معادالت ساختاري ( به صورت تائيدي و یا اکتشافي 

(ارتباط متغيرها

توصیفی

توصيف شرایط یا پدیده هاي نظام آموزشي با هدف تعيين : اقدام پژوهي  
موقعيت هاي نامعين ملموس و مربط به اقدامات و عمليات آموزشي که نهایتا به 

. منظور کسب شناخت علمي انجام ميگردد
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صرت بر خالف روشهاي آزمایشي هيچ دخل  تصرفي در متغير ها: بررسي موردي 
وعي از این نگرفته و به بررسي جوانب مختلف یک واحد یا موضوع اکتفا ميشود ن

روش به مطالعه ميان موردي که در آن چند مورد با شيوه هاي مختلف مطالعه 
.ميباشندميشوند نيز قابل اجرا 

توصیفی

ه  با توجه بررسي علل و احتمال وقوع متغير وابست: پس  رویدادي / علي مقایسه اي 
باط علت و به متغير هاي پيش بين که با رویکرد گذشته نگر و پس از رویداد و ارت

يازمند معلولي صورت ميگيرد ، بنابراین امکان دستکاري متغيرها وجود ندارد و ن
حصول –برقراري ارتباط آماري بين مستقل و وابسته: برقراري شرطي است چون 

وجود دالیل کافي از ارتباط این دو–Yقبل از xاطمينان از وقوع 
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روش تحقیق توصیفی
موقعیت یک توصیفی روشی است که در آن توصیف عینی ، واقعی ، منظم ، خصوصیاتتحقیق * 

.  یک موضوع مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد یا 

دیده، تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند پدر * 

ررسی می متغیر، شی یا مطلب چگونه است و به عبارت دیگر، این تحقیق وضع موجود را ب

.کند و به توصیف منظم و نظامدار وضعیت فعلی آن می پردازد
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روش تحقیق توصیفی

.  ایدها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی می نمویژگی *

ه دو دسته تقسیم می این گونه تحقیقات توصیفی از نظر شیوه نگارش و پرداختن به مسئله تحقیق ب

:  شوند

تحقیقات توصیفی محض

تحقیقات توصیفی تحلیلی
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:تحقیق توصیفی 
 ویژگی های تحقیق توصیفی:

جمع آوری داده ها و اطالعات به صورت واقعی
 شناسایی و بررسی مسائل و شرایط وقایع جاری
 ارزیابی وقایع
 هدف تحقیق توصیفی:

استته توصیف منظم و مدرن موقعیت ویژه که به صورت واقعی و عینی صورت گرف .
.



مراحل کلی تحقیق توصیفی 

هدف و موضوع تحقیقتعیین *

سئوال و یافتن پاسخ برای آن طرح *

آوری اطالعاتجمع *

نتایج و یافته هاتنظیم *
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 Surveyپیمایشی

Correlationهمبستگی  
توصیفی

 Actionاقدام پژوهی  

research

 Caseبررسی موردی  

study

پس  / علی مقایسه ای 
Ex_postfacto    رویدادی

مقطعی

طولی

دلفی

همبستگی دو 
متغیره

رگرسیون

کواریانس
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تحقیقات توصیفی 
کرد که طور کلی تحقیقات توصیفی را می توان به سه یا چهار گروه تقسیمبه *

وعی اگر قوم نگاری را ن.)زمینه یابی، موردی، تحلیل محتوا، قوم نگاری: عبارتند از

(مطالعه موردی تلقی کنیم سه گروه خواهیم داشت
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تحقیقات توصیفی 
ا و صفات افراد توصیفی زمینه یاب یا پهناگر، این تحقیق به مطالعه ویژگی هتحقیق *

انند جامعه می پردازدو وضعیت فعلی جامعه آماری را در قالب چند صفت یا متغیر م

...سن، جنس، وزن و

شود که هدف آن توصیفی زمینه یاب به تحقیقات پیمایشی نیز تعبیر میتحقیقات *

امعه از شناخت صفات، ویژگی ها، عقاید، نگرش ها، رفتارها و سایر مسائل افراد یک ج

.  طریق مراجعه به آن هاست
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تحقیقات توصیفی 
ک واحد و این تحقیق عبارت است از مطالعه یک مورد یا ی:ژرفانگرتوصیفی موردی یا تحقیق *

:چند نمونه از تحقیق موردی عبارت است از. کاوش عمیق در مورد آن

«تحقیق درباره ویژگی ها و رفتار یک دانش آموز ناسازگار یا تیزهوش » 

هم . یدمردم شناسی فرهنگی و قوم نگاری نیز جز تحقیقات موردی به حساب می آتحقیقات *

که درباره مکان یا گروه خاصی انجام می شود، در زمره( یا مونوگرافی ها)چنین تک نگاریها 

.  مطالعات موردی محسوب می شود
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تحقیقات توصیفی 

:توصیفی تحلیل محتواتحقیق *

.  نجام می شوداین تحقیق به منظور توصیف عینی و کیفی محتوای مفاهیم به صورت نظام دار ا

اص در واقع، قلمرو این تحقیق را متن های مکتوب، شفاهی و تصویری درباره موضوعی خ

.     نظیر کتابها، مقاله ها، روزنامه ها، مجله ها، مطالب نوار و فیلم. تشکیل می دهد

گر محققی مثال ا. محقق در چنین تحقیقی به دنبال تجزیه و تحلیل و توصیف مطالب است

.بخواهد دشواری یک کتاب را تعیین کند

www.mshojaie.comMani Shojaie  26



www.mshojaie.comMani Shojaie 27

انواع تحقیق توصیفی پیمایشی

ت این تحقیق آن از آنجا که دامنه تحقیقات توصیفی بسیار گسترده است برای باال بردن میزان دق* 

:را به روشهای جزئی تری تقسیم کرده اند که عبارت است

:پیمایشی که خود به سه روش تقسیم می شود -1

شی دلفیتحقیق پیمای( تحقیق پیمایشی مقطعی         ج( طولی    بتحقیق پیمایشی ( الف
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انواع تحقیق توصیفی پیمایشی

اص خهرگاه بخواهیم متغیر یا پدیده ای در طول یه دوره زمانی : تحقیق پیمایشی طولی( الف

:این روش به سه نوع قابل انجام است . این روش استفاده می کنیم بررسی کنیم؛از 

روش اول بررسی فرآیندها*

روش دوم بررسی یک گروه ویژه*

روش سوم بررسی یک گروه منتخب*
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:  تحقیق پیمایشی مقطعی ( ب

اده از این روش به منظور گردآوری داده ها یک و یا چند صفت در یک مقطع زمانی خاص استف*

ل در سازمان می شود مثالً بررسی میزان عالقه دانشجویان رشته مدیریت صنعتی به ادامه تحصی

.مدیریت صنعتی 
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:تحقیق پیمایشی دلفی ( ج

ی که بخواهیم درباره اتفاق نظر یک جمع صاحب نظر دربااره موضاوعی خااص باه بررسازمانی *

نشاکده هرگاه بخواهیم نظار اعااای هیئات علمای دامثالً .کنیمبپردازیم از این روش استفاده می 

.کنیمروانشناسی را در مورد رشته روانشناسی جستجو کنیم از این روش استفاده می 

گاردآوری و سئواالتی را تهیه کرده و برای آنها ارسال می کنیم سپس بعاد از آنکاه نتاایج آنابتدا *

ه جساتجو طبقه بندی شد دوباره با استفاده از نتایج بدست آمده در دوره اول نظرات آنها را دوباار

.می کنیم و از این طریق می توان به یک توافق درباره مسئله مورد نظر برسیم 
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روش تحقیق همبستگی-2

ا یک یا چند در پژوهش های توصیفی بخواهیم رابطه و ارتباط بین یک یا چند متغیر بهرگاه *

به سه نوع روش همبستگی. متغیر دیگر را مطالعه کنیم از روش همبستگی استفاده می کنیم 

:تقسیم می شود 

مطالعه همبستگی دو متغیری( الف

مطالعه تحلیل رگرسیون ( ب

تحلیل ماتریس همبستگی ( ج
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روش تحقیق همبستگی-2

مانند رابطاه در این نوع مطالعه رابطه بین دو متغیر مدنظر است:  مطالعه همبستگی دو متغیری ( الف

.  کاراییبین اعتماد به نفس و 

ا یاک یاا چناد زمانی که بخواهیم تغییرات یک یا چند متغیر وابسته با: مطالعه تحلیل رگرسیون ( ب

.  متغیر مستقل پیش بینی کنیم

و گاروه از هرگاه بخواهیم بررسی مجموعه ای از همبستگی ها باین د: تحلیل ماتریس همبستگی ( ج

.  شودمتغیرها در یک پژوهش انجام دهیم از این روش استفاده می 



اطی تجزیه وتحلیل با استفاده از آمار استنب
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تحقیقات همبستگی یا همخوانی

:همبستگی یا همخوانیتحقیقات *

ر آن ها این تحقیقات برای اطالع از وجود رابطه بین متغیرها انجام می پذیرد ولی د

ر کشف در تحقیق همبستگی ب. الزاما کشف رابطه علت و معلولی مورد نظر نیست

.وجود رابطه بین دو گروه از اطالعات تاکید می شود
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تحقیقات همبستگی یا همخوانی

:  همبستگی ها به دو شکل وجود دارنداساسا *

ر متغیر دیگر همبستگی مثبت آن است که جهت تغییر در یک متغیر با جهت تغییر د

رید مانند رابطه بین شیب رودخانه و شدت آن یا رابطه بین قدرت خ. همسو باشد

.مردم و حجم تقاضا

متغیر دیگر همبستگی منفی آن است که جهت تغییرات یک متغیر با جهت تغییرات

.مانند رابطه بین قیمت ها و قدرت خرید مردم. همسو نباشد
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تحقیقات همبستگی 
روش های برای اندازه گیری ضریب همبستگی بین متغیرها با توجه به نوع مقادیر و کمیت ها از*

.نوسان دارد-1تا +1طیف یا دامنه تغییرات ضریب همبستگی از .شوداستفاده می مختلف 

مقیاس های اندازه گیری فاصله ای و نسبی از روش پیرسون برای :مثال *

برای مقیاس های اندازه گیری رتبه ای از روش اسپیرمن و کندال

:نمونه هایی ازتحقیقات همبستگی عبارتند از *

.  رابطه نمرات دوران تحصیل دبیرستان با نمرات دانشگاه در یک جامعه آماری
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روش تحقیق اقدام پژوهی-3

اده نوع پژوهش روشی است که از آن در مسائل آموزش و پارورش اساتفاین *
.می شود 
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تحقیق موردی

ه و موردی عبارت است از انتخاب یک کیس یا مورد برای مطالعه همه جانبمطالعات *

تحقیقات ه در فراگیر هدف آن مشاهده تفایلی ابعاد مختلف کیس یا مورد می باشد البت

. موردی می بایست حد و مرز عناصر به خوبی تعریف شود 
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مراحل تحقیق موردی

مسئله و انتخاب مورد بیان .1

آوری اطالعات و داده ها درباره موردجمع .2

دهی داده های بدست سازمان .3

گزارش بدست آمده از نتایج پژوهشتهیه .4
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مقایسه ای–روش تحقیق علّی -4

ع آن بپاردازیم هرگاه در پژوهشی بخواهیم با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل  احتمالی وقاو*

ه سعی مقایسه ای معموالً گذشته نگر است و همیش–روش علی . از این روش استفاده می شود 

.  دارد از طریق مطالعه معلول به علت برسد 

ی باشاد یعنای از این روش استفاده می کنند که علت یک پدیده یا متغیر وابسته خصیصه ازمانی * 

. نباشاد اینکه صفت و ویژگی های آن به صورت فطری وجود داشته باشد کاه قابال دساتکاری

مانند جنسیت 
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یر باید مقایسه ای برای تفس–نکاتی که در مورد استفاده از روش علّی 
:رعایت کرد 

بطاه آمااری بوجاود باید شرایط به گونه ای باشد که بتواند پژوهشگر بین متغیر مساتقل و وابساته را

.آورد یعنی به طور همزمان تغییرات متغیر مستقل و وابسته را مشاهده کند 

.  اشد مقایسه ای همیشه وقوع متغیر مستقل قبل از متغیر وابسته ب–در مطالعات علی باید 

. ) ته باشاد مقایسه ای همیشه باید دالیل کافی برای رد فرضیه رقیب وجود داش–تحقیقات علی در 

ز این طریق بتوانیم بین بی تأثیراند تا اوابسته یعنی رد این فرضیه که متغیرهای مستقل دیگر بر متغیر 

.  متغیر مستقل و وابسته پیوندی را که وجود دارد کشف کنیم



تحقیقات علی 
(:پس رویدادی)تحقیقات علی 

دنظر این گونه تحقیقات کشف علت ها یا عوامل بروز یک رویداد یا حادثه یا پدیده موردر *

.بنابراین پس از آن که واقعه ای روی داد، تحقیق در باره آن شروع می شود. است

وادث و تحقیقات علی معموال از نوع کاربردی هستند و نتایج آن ها برای جلوگیری از تکرار ح

.  وقایع نامطلوب، یا توسعه وقایع و حوادث مطلوب مورد استفاده قرار می گیرد
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تحقیقات علی 
اور محقق در متغیرها دخل و تصرفی انجام نداشته اساسا حتحقیقات  این در *

ه یا برای مثال خان. ندارد و آن ها را نمی شناسد بلکه تحقیق علی را انجام می دهد

اهد محل کاری دچار آتش سوزی شده، اتومبیل یا کارخانه ای از کار افتاده می خو

ر آینده اقدام علت یا عوامل حادثه را بشناسد تا نسبت به پیشگیری مسئله مشابه د

. کند
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پژوهش تاریخی

.پژوهش تاریخی از نظر دقت اجراء یکی از دشوارترین انواع پژوهش است * 

ده است چه همه افراد مورخ هستند به این معنی آنچه را که در گذشته اتفاق افتااگر * 

.  ت به خاطر دارند ، اما چنین تاریخی منطبق بر مالک های پژوهش تاریخی نیس

ته عیارهای علمی را داشمپژوهش تاریخی ، به عنوان علم مطرح شود باید چنانچه 

.باشد 
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ماهیت پژوهش تاریخی 

:  قدمای یونان می گویند 

«اده استتاریخ عبارت است از پژوهش به منظور بازسازی آنچه در گذشته اتفاق افت» 

«.ودیک مورخ ناچاراً متأثر از نوعی فلسفه است که در تفاسیر او استفاده می ش» 
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طبقه بندی فلسفه های تاریخی 

یان گذاری ا تاریخ را بیان یک نقشه یا هدف می داند که توسط خدای بزرگ یا قانون طبیعت بن1

.سرنوشت خویش هدایت می کند شده است و انسان را به سوی

است ا تمدن را به مشابه موجود زنده ای می داند که از یک طرف متعهد ، تکامل و فعالیت جبری2

.و از طرف دیگر تحت تأثیر عمر خویش است 

ی می سرنوشت خویش و جهانی که در آن زندگمسئول دیدگاه انسانی از تاریخ دارد ، انسان را ا 3

.کند می داند 
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مالك های طبقه بندی پژوهش تاریخی 

سیالیزم مثال روشی که کارل مارکس برای طبقه بندی منابع به منظور حمایت از مفهوم)ا روش 1

(بکار برد

(مثال تهیه و تنظیم زندگی نامه بزرگان علمی)ا موضوع 2

(متکی به اسناد است یا آثار یا ابنیه)ا تکنیک 3
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اهداف پژوهش تاریخی 

حالزمانازروشنیدیدگاهآوردندستبه:مقدماتیهدفا1

گذشتهحقایقبهدستیابیدرمورخآرزوهایوتمایالتتاریخیپژوهش:اصلیواساسیمحرکا2

.است
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.لوم است اصول کلی پژوهش تاریخی با اندکی تغییر منطبق بر اصول کلی پژوهش در سایر ع

و باید از یک س. در پژوهش تاریخی کار بسیار دشواری است : ا تعریف و محدود کردن مسئله 1

.رسی داشت جایگاه فیزیکی مسئله را شناخت و از سوی دیگر به منابع تاریخی قابل اعتماد دست

ا برای پس از بیان مسئله از طریق مطالعه منابع راه حل هایی ر: ا صورت بندی کردن فرضیه 2

یت این راه حل های موقت در حقیقت فرضیه هایی هستند که به علت ماه. مسئله ارائه می دهد 

.پیچیده تاریخ امکان بیان فرضیه به صورت صریح ممکن نیست 

مراحل پژوهش تاریخی
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مراحل پژوهش تاریخی 

.شودمیانجامگذشتهازماندهجایبهآثارمطالعهطریقاز:اطالعاتآوریجمعا3

:منابعواطالعاتارزشیابیا4

اطالعاتیمنابعومدارکسندیتارزشیابی(الف

.اندشدهمنتقلمنابعوسیلهبهکههاییپیامیاومحتویارزشیابی(ب

.ردپذیمیصورتشدهتدوینهایفرضیهبهتوجهبا:گیرینتیجهوتحلیلوتجزیها5
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منابع تاریخی
:ماهیت منابع تاریخی 

و مشکل استخراج حقیقت از مدارک تاریخی است؛برای درست انجام دادن پژوهش تاریخی*

.  عملی که پژوهشگر در این مورد الزم انجام دهد را مورد بحث و بررسی قرار دهیم 

پژوهش بی اعتبار نسبی منابعی که اطالعات پژوهشی از آنها جمع آوری شده از مشکالت بزرگ*

.  تاریخی است 

.شناخت زمان وقوع حوادث و مکان و موقعیت حادثه کار بسیار دشواری است زیرا *



منابع تحقیقات تاریخی 
:از منابع تحقیق تاریخی به این شرح استتعدادی *

منابع مکتوب*

منابع شفاهی*

منابع تصویری*

منابع ساختمانی*

منابع مادی وابزاری واسناد الکترونیکی*
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تحقیقات تاریخی 
.  تحقیقات تاریخی مهم ترین مشکل عدم حاور محقق در صحنه واقعه استدر *

.دیگر تحقیقات تاریخی، سازمان دادن اطالعات و مدارک گرد آوری شده استمشکل *

:تحقیقات تاریخی را می توان به دو گروه عمده تقسیم کردمنابع *

.منابعی که توسط شاهد واقعی ارائه شده است : ا منابع دست اول 1

.منابعی که از طریق واسطه به پژوهشگر رسیده است : ا منابع دست دوم 2
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منابع تحقیقات تاریخی 
:دست اولمنابع *

ه شکل کتبی، هستند که مستقیما در ارتباط با حادثه یا پدیده قرار می گیرند و ممکن است بمنابعی 

.  شفاهی، تصویری، مادی و مانند آن مشاهده شوند

:منابع دست چندم*

دست اول تهیه منابعی هستند که به طور غیرمستقیم در ارتباط با حادثه قرار دارند و به اتکای منابع

تبی و می شوند که ممکن است به صورت نقل قول های مستقیم یا غیر مستقیم یا به صورت ک

.شفاهی، چند دست بگردند و از سندی به سند دیگر انتقال یابند
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نقد اسناد
نقد درونی ( نقد بیرونی  ب( الف: استاسناد؛ بر دو نوع نقد *

.نقد بیرونی( الف

به واقعه یعنی اینکه آیا سند مربوط. محقق حقیقی بودن و اصالت سند را مورد بررسی قرار می دهد

است یا خیر؟ و آیا احتمال جعلی بودن وجود ندارد؟ 

ماا و مهر، محقق تاریخی باید سند را با اسناد و شواهد تاریخی مربوط مقایسه نماید؛ مثال او باید ا

..یق دهدرفته درسند را با اسناد و شواهد تاریخی مقایسه و تطبتاریخ، نوع خط، نوع جوهر به کار 
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نقد اسناد
.درونینقد (ب

می شود پس از اطمینان از صحت ارتباط سند با موضوع مورد مطالعه، ارزیابی محتوای مطالب مطرح

آن با که آیا اطالعات صحیح است و تصویر درستی از موضوع یا واقعه را ارائه می دهد؟ آیا مطالب

مخوانی و موازین عقلی تطبیق می کند؟آیا مطالب آن با سایر اطالعات تأیید شده از منابع دیگر ه

تناسب دارد؟ 
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تفسیر داده های تاریخی 

گر باید اقدام حقایق تاریخی پژوهش( سندیت و انگیزه )از بررسی اعتبار بیرونی و درونی پس * 

.پردازد به تفسیر این حقایق با عنایت به مسئله ای که در صدد پاسخگویی به آن است ب

رای اوالً باید به محدود بودن اطالعات خود آگاه باشد و از قوه خالقیت و تخیل نیرومند ب* 

.تفسیر استفاده کند 

.دوماً علل تاریخی پیچیدگی زیاد دارند *

.کار پژوهشگر تاریخی تالیف ، تعمیم و تفسیر است : نکته 
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تهیه گزارش پژوهش تاریخی

.و دانش است و نوشتن گزارش تاریخی مسئله ای است که محتاج مرتبه واالیی از فایلتتهیه *

یادی را از پیوسته و کامل نبودن ماهیت منابع تاریخی موجب می شود که پژوهشگر مشکالت ز*

.نقطه نظر خالقیت تحمل کند 
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آیا پژوهش تاریخی علم است ؟ 

؛دارندری قطعی را زیرا اگر رسالت علم را یافتن قوانینی بدانیم که قابلیت اثبات پذی: علم نیست ( الف
:به دالیل زیر علم نیست

ا پیچیدگی نسبی اطالعات1

ا ناقص بودن اطالعات2

ا عدم توانایی آزمون آنها به صورت آزمایشی3

ا نسبی بودن معیارهای تجزیه و تحلیل4

ا عدم توانایی در کنترل شرایط پژوهش5
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آیا پژوهش تاریخی علم است ؟ 
ر زیرا مالک علمی بودن کشف واقعیت ها با استفاده از روش های علمی است و د: علم است ( ب

.پژوهش تاریخی سه کار عمده انجام می شود 

اطالعاتجمع آوری -1

آنهاارزشیابی اطالعات و تفسیر -2

استخراج نتایج و تعمیم آنها -3



تحقیق تجربی
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تحقیقات تجربی 

ن عیدر . است رسمی و کالسیک که با آزمایش ها و تحقیقات آزمایشگاهی همراه است روشی *

.  ت و دشواری یکی از صحیح ترین روشهای کشف واقعیت و گسترش دانش اسپیچیدگی 

.  آن پیش بینی وقایع در شرایط تجربی است هدف *

ر روی متغیر تجربی روشی است سیستماتیک و منطقی که در آن آزمایش کننده یا محقق بتحقیق *

.ه می نماید مستقل دستکاری می کند وسپس چگونگی تأثیر آن را بر متغیرهای وابسته مطالع
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ویژگی های تحقیق تجربی
 در تحقیق تجربی متغیر های مستقل دستکاری می شود.

 تمام متغیرها به جز متغیر وابسته کنترل می شود.

شاهده باشد همیشه سعی می شود تا تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته قابل م.
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ویژگی های تحقیق تجربی

:ضروری یک تحقیق تجربیشرایط *
کنترل ویژگی اصلی یک تحقیق آزمایشی است.

انتخاب تصادفی  .

تکرار آزمایش.

قابلیت تعمیم.

اعتبار تحقیق آزمایشی.
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مطالعات همبستگی و علّی

:در یک مطالعه هم بستگی *

.تعیین عوامل مهمی که واریانس را در متغیر وابسته تبیین می کند1.

در محیط طبیعی2.

.همپراش اند Yبا متغیر  Tو  X،Rتنها مشخص می کنیم که 3.

.هم کم یا زیاد می شود Yوقتی این متغیرها کم یا زیاد می شود، متغیر : یعنی4.
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مطالعات همبستگی و علّی

:در یک مطالعه علی *

.جدا سازی متغیری که متغیر وابسته را تحت تأثیر قرار می دهد1.

دخالت در جریان طبیعی رویدادها2.

.هم اتفاق نمی افتد Yنباشد  Xاگر 3.

.می شود و امکان رابطه برعکس وجود ندارد Yموجب متغیر  Xمتغیر 4.
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در یک مطالعه علی 

:شودشده است،  باید سه شرط محقق  Yموجب  Xاینکه بتوانیم بگوییم برای *

.باشندهر دو متغیر همپراش ( 1

.باشدتقدم زمانی داشته  Yبر متغیر  Xمتغیر ( 2

.شود Yهیچ متغیر دیگری نباید موجب تغییر در متغیر وابسته ( 3
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در یک مطالعه علی 
:تجربی یا آزمایشی بر دو گونه اندطرحهای *

رای در محیط های ساختگی  ، کنترل و یا دستکاری روابط متغیرها ب: تجارب آزمایشگاهی.1

معلولی-مشاهده رابطه علت

در طرح های میدانی آزمودنی ها را در محیط واقعی کار مورد مطالعه قرار : میدانیتجارب . 2

.میدهیم



تحقیقات تجربی 
(:آزمایشی)تحقیقات تجربی 

و سنجش تحقیقات بر اساس وجه مشخصه اصلی خود یعنی کنترل متغیرها و مشاهده پدیدهاین 

.  وندرابطه علت و معلولی بین متغیرها و حاور فعال محقق در صحنه آزمایش شناخته می ش

ود و به این تحقیقات در حوزه علوم انسانی نیز برای شناخت تأثیر متغیرهای علی انجام می ش

ستیابی درک روابط علت و معلولی بین متغیرها کمک می نماید، از ارزش باالیی برخوردار بوده، د

.  قاایای کلی را تسهیل می نمایدبه مفاهیم و 
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تحقیقات تمام آزمایشی 
True Experiment

تحقیقات تمام آزمایشی مبنا 
Building block design

تحقیقات تجربی 
آزمایشی

و با انتخاب تصادفی آزمودنی ها و انتصاب به گرو ههای آزمایش
.میگیردکنترل ، تاثیر متغیر مستقل بر وابسته مورد مطالعه قرار

ز بر متغیر وابسته با استفاده ا( عامل ) بررسی چند متغیر مستقل 
طرحهای عاملی
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تحقیقات شبه آزمایشی

طرحهای تک آزمودنی

زمایش گروه کنترل  آ) هرگاه امکان استفاده از انتساب آزمایشی 
.یگرددنباشد تحقیقات آزمایشی به شبه آزمایشی تبدیل م( 

ا بر یک یا چند در بررسی اثر متغیر مستقل و ابسته به اثر متغیره
.آزمودنی تمرکز میگردد
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تحقیقات تجربی 
آزمایشی
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ستقلکنترل ، دستکاری متغیر م/ انواع طرحهای تجربی 

.اثر داشته باشد  Yکه  بر   Xحصول اطمینان از عدم وجود عامل  ناشناخته ای غیر از: کنترل  *

.در یک تجربه آزمایشگاهی این اثر باید توسط پژوهشگر کنترل شود

متغیر مستقل چیست؟دستکاری *

.ایجاد سطوح مختلف متغیر مستقل برای ارزیابی تأثیر آن بر متغیر وابسته
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ستقلکنترل ، دستکاری متغیر م/ انواع طرحهای تجربی 

ولیدبررسی اثر تغیرات سطح روشنایی محیط کار بر میزان تولیدات کارگران خط ت: مثال 

(نوع المپ های استفاده شده)میزان نور : مستقلمتغیر *

وات از نوع رشته ای200و 150، 100، 60، 40پنج دسته المپ های : متغیر مستقلکاربندی *
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مهار متغیر های مزاحم / انواع طرحهای تجربی 
:گروه ها ( جور کردن)همسان کردن . 1

مورد ویژگیهایی که در مطالعه)مهار متغیرهای مزاحم از طریق توزیع عمدی ویژگیهای ناخواسته 
در میان گروهها( نیستندتوجه 

ا در توزیع زنان در گروه های مطالعه در میان مردان به نحوی که تعداد آنها برابر باشد و ی: مثال 
.صورت عدم تساوی حجم نمونه نسبت زنان به مردان یکسان باشد
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مهار متغیر های مزاحم / انواع طرحهای تجربی 

( :تصادفی سازی)توزیع تصادفی . 2

شانس مساوی همه اعاا برای عاویت در هر یک از گروهها

انتخاب کامالً تصادفی افراد و نیز گروهها

توزیع متغیرهای مزاحم با احتمال مساوی میان گروهها
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مهار متغیر های مزاحم / انواع طرحهای تجربی 

:تصادفیمزایای توزیع *

 عدم نیاز به شناسائی کلیه عوامل ناخواسته

رهایی از محدودیت تعداد آزمودنی در جورکردن گروهها
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مسائل اخالقی در پژوهش های آزمایشی

فشار قراردادن افراد برای شرکت در تجربه آزمایشیتحت *

نظر نگرفتن شأن افراددر *

آزمودنی ها در مورد هدف واقعی پژوهشفریب دادن *

آزمودنی ها در معرض فشار جسمی یا روانیقراردادن *

همکاریاز انصراف آزمودنی ها از ادامه جلوگیری *
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مسائل اخالقی در پژوهش های آزمایشی

از نتایج پژوهش به ضرر آزمودنی هااستفاده *

آزمودنی ها در معرض فشار جسمی یا روانیقراردادن *

آزمایشاز مزایای ( شاهد)نکردن گروه کنترل منتفع *
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مسائل اخالقی در پژوهش های آزمایشی
استدالل*

شرکت نکردن افراد بسیاری از سازمان در پژوهش( 1

بهره مندی کمتربرخی گروه های آزمایش بر اساس میزان دستکاری( 2

بهره بردن نهائی همه سازمان از نتایج پژوهش ( 3
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انواع روایی / طرحهای تجربی 

:روایی درونی *

.بودصورتی که یک پژوهش روایی درونی داشته باشد میتوان از نتایج آن مطمئن در 

می آنجا که آگاهی از نوع متغیرهای مزاحم برای محقق ضرورت دارد، به معرفی آن ها پرداختهاز 

.شود
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انواع روایی / طرحهای تجربی 

:روایی بیرونی*

قعیت ها تعمیم صورتی که یک پژوهش روایی بیرونی داشته باشد میتوان نتایج آن را به دیگر مودر 

عمیم آن در از اعتبار بیرونی آن است که یافته های تحقیق قابل اطمینان بوده، امکان تمقصود .داد

.  موقعیت های مشابه وجود داشته باشد
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انواع تهدیدهای روایی درونی

کنیم؟رفع این مشکل چه باید کار برای *

.که مشاهده میشود روایی درونی و بیرونی با یکدیگر رابطه عکس دارندهمانطور * 

روایی ابتدا برای بدست آوردن روایی درونی آزمایش تجربی انجام داده سپس برای کسبدر * 

.بیرونی آن را به صورت میدانی نیز تکرار میکنیم
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انواع تهدیدهای روایی درونی

:عامل که حتی بهترین طرح های آزمایشگاهی نیز از آنها در امان نیستند7*

اثرتعصب گزینش*اثر تاریخچه                            *

اثر رگرسیون آماری*اثر بلوغ                                 *

اثر افت *اثر آزمون                               *

اثر ابزار*
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انواع تهدیدهای روایی درونی
:  اثر تاریخچه*

طه علت تأثیر رویدادها یا عواملی اطالق میشود که در حین انجام آزمایش به ناگاه پدید آمده، راببه 
.و معلولی متغیرها را دستخوش تغییر قرار میدهد

هنگام آزمایش اثر تبلیغ استفاده از فرآورده های لبنی از سوی صنف تولید کنندگان لبنیات در: مثال *
.کننده پیرامون یکی از محصوالت خودیکی از برنامه های جدید تبلیغاتی یک تولید 

فعالیتهای ترویجی فروش

فعالیت ترویجی 
خارج از برنامه

T1 T2 T3
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انواع تهدیدهای روایی درونی
اثر بلوغ * 

شونده را فرآیندهای زیست شناختی و روان شناختی که در گذر زمان میتواند پاسخ ها آزمونپیامدها 
.دهداثر قرار تحت 
.کسب تجربه در حین آزمایش کردن اثر یک فناوری جدید بر کارایی پرسنل: مثال 

توسط کارمندان ITاستفاده از 
جوان

افزایش کارایی

کسب تجربه

T3T1 T2
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انواع تهدیدهای روایی درونی
آزموناثر *

پس آزمون در اغلب تجربه های آزمایشی، انجام پیش آزمون باعث حساس شدن -در روش پیش آزمون

.معلول می شود-آزمودنی نسبت به رابطه علت

اثر ابزار*

.گونه اثر به واسطه تغییر در ابزار سنجش در پیش آزمون و پس آزمون رخ میدهداین 

.انجام پیش آزمون توسط محقق، و انجام پس آزمون توسط عده ای از مدیران: مثال 
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انواع تهدیدهای روایی درونی

گزینشتعصب اثر *

گزینش نامناسب آزمودنی برای گروه های کنترل 

انتخاب افرادی از طبقات محروم برای گروه آزمایش با این نیت که این افراد در طول آزمایش : مثال 

.اعتراض نکنند
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انواع تهدیدهای روایی درونی

(بازگشت آماری)اثر رگرسیون آماری*

ثر و حداقل از انتخاب اعاایی برای آزمایش است که مقدار متغیر وابسته برای ایشان در حداکناشی 

(.انیگرایش به سمت حد می) فلذا داده ی حداقل و حداکثر به میانگین نزدیک میشود. میباشد
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انواع تهدیدهای روایی درونی

:  اثر افت *

ه ها در کاهش تعداد آزمودنی های گروههای کنترل در جریان پژوهش که منجر به تغییر ترکیب گرو

.طول زمان میشود

...رهغیخانوادگی،مشکالت رفت و آمد و ، مرگ، مسائل کاهش عده ی آزمودنی ها به علت بیماری: مثال 

یزان با خروج افراد از آزمایش نمی توانیم مشخص کنیم چه میزان از معلول ناشی از کاربندی ما و چه م

.ناشی از افراد خارج شده از آزمایش است
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عوامل موثر بر روایی بیرونی

عدم امکان اجرای طرح در محیط طبیعی سازمان

در تجربه واقعی گزینش آزمودنی ها بسیار مشکل است: تهدید گزینش آزمودنی ها.

و چه وجود تمام موارد مطرح شده این سوال برجا میماند که اساسا ضرورت طرح تجربی چیستبا *

هنگام باید از طرح تجربی استفاده کرد؟
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طرح تجربی
آيا پيگيري اثرات علي ضروري است؟

آري ،و اگر نه

روايي دروني
مهمتر از

روايي بيروني

تعميم پذيري
مهمتراز

روايي دروني

هم روايي دروني
و

هم روايي بيروني
اهميت دارد

تجربه 
آزمايشگاهي تجربه ميداني ابتدا تجربه آزمايشگاهي

سپس
تجربه ميداني

آريآيا محدوديت هزينه وجود دارد؟ نه

انجام طرح تجربي ساده انجام طرح تجربي پيشرفته

طرح تجربی انجام 
.ندهید
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کاهش اثر متغیرهای مزاحم و مداخله گر 
امات برای کاهش اثر متغیرهای مزاحم و مداخله گر یا حذف آنها از صحنه آزمایش ، محقق باید اقد*

:الزم را انجام دهد

تحلیل واریانس؛ * حذف متغیرها؛                                  *

گزینش تصادفی؛    * همتا کردن موارد؛                               *

معادل و همتراز کردن موارد؛*



روش ها و طرح 
های اجرای تحقیق 

:تجربی

پیش آزمون و پس آزمون با گروه تجربی

پس آزمون با گروه های تجربی و کنترل

پیش آزمون و پس آزمون با گروه های کنترل

طرح چهار گروهی سالومون

طرح شبه پانل 
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طرح آزمایش وا پس نگر 

طرح پانل وا پس نگر

طرح مقطعی 

طرح مطالعه مورد یک ضرب
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روش ها و طرح های 
اجرای تحقیق 

:تجربی



:روش ها و طرح های اجرای تحقیق تجربی

:  آزمایش با استفاده از یک گروه آزمودنی-1

.  پس آزمون-الف

.پیش آزمون و پس آزمون-ب

(:      شاهد و آزمایش)آزمایش با استفاده از دو گروه -2

.  استفاده از پس آزمون-الف

.  استفاده از پیش آزمون و پس آزمون-ب
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:روش ها و طرح های اجرای تحقیق تجربی
:  آزمایش با استفاده از چند گروه-3

.استفاده از طرح چهار گروهی سولومون-الف

.  طرح پس آزمون چند گروهی-ب

.  استفاده از پیش آزمون و پس آزمون چندگروهی-ج

آزمایش با استفاده از روش تکرار آزمون-4
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:روش های اجرای تحقیق تجربی 
:آزمودنیآزمایش با استفاده از یک گروه -1

.  پس آزمون-الف

.ضعیف ترین طرح است

.در آن نیستمقایسه 

.متغیر وابسته پیش از کاربندی اندازه گیری نمی شود

پیش آزمونانجام آزمایشنتیجه

T2Xگروه آزمایش
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:روش های اجرای تحقیق تجربی 
:  آزمایش با استفاده از یک گروه آزمودنی-1

(طرح پانل)با گروه تجربی-پیش آزمون و پس آزمون-ب

:تاثیر کاربندی

E = T2 – T1                                        

پیش آزمونانجام آزمایشنتیجه
T2XT1گروه آزمایش
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:روش های اجرای تحقیق تجربی 

:تحقیق تجربه با گروه گواه 1.

گای این روش پژوهشگران همراه با گروه آزمایش گروه دیگری را به لحاظ صافات و ویژدر 2.
.  ها شبیه گروه آزمایشی است انتخاب می کنند که گروه گواه نامیده می شد 

ت آماده را دستکاری بر روی متغیر مستقل را در گروه آزمایش انجام می دهد پس نتیجه بدسعمل 
زمایش اندزه گیری می کند در هر دو گروه گواه و آزمایش از طریق مقایسه نتیجه بین گروه آ

. شته است و گروه گواه مشخص می شود که متغیر مستقل چه تأثیری بر متغیر وابسته دا



پیش آزمونانجام آزمایش نتیجه

T2Xگروه آزمایش

T2-گروه گواه
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:روش های اجرای تحقیق تجربی 

(:      شاهد و آزمایش)آزمایش با استفاده از دو گروه -2
.  استفاده از پس آزمون-الف

– E = T2-2:تاثیر کاربندی T2-1



پیش آزمونانجام آزمایشنتیجه

T2XT1گروه آزمایش

T2-گروه گواه
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:روش های اجرای تحقیق تجربی 
(:شاهد و آزمایش)آزمایش با استفاده از دو گروه -2

(طرح شبه پانل)استفاده از پیش آزمون و پس آزمون-ب

:تاثیر کاربندی
E = T2-2 – T2-1 
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:روش تجربی با گروه گواه و پیش آزمون -2

جام این روش ابتدا از هر دو گروه آزمایش و گواه پیش آزمون می گیریم این کار را برای آن اندر *

.هستندمی دهیم تا ثابت شود که گروه آزمایش و گروه گواه همگن و همسان 

بر متغیروابسته پس تمام مراحل روش قبلی را انجام می دهیم نتیجه بدست آمده تأثیر متغیر مستقل* 

را نشان می دهد این روش ممکن است دچار این اشکال شود که نتیجه بدست آمده از پس

.  متأثر از نتیجه عملکرد پیش آزمون باشد ( Pre test)آزمون یا اصطالحاً 
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:روش تجربی با گروه گواه و پیش آزمون -2

(طرح کالسیک)پیش آزمون و پس آزمون با گروه های تجربی و کنترل طرح *

اجرای این طرح در عمل دشوار است:

عدم امکان سنجش مجدد همان گروه بررسی شده

دشواری تشکیل گروه کنترل

غیر ممکن بودن اعمال مداخله  به خاطر مالحظات اخالقی



پیش آزمونانجام آزمایشنتیجه

T2XT1گروه آزمایش

T4-T3گروه گواه
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:روش تجربی با گروه گواه و پیش آزمون -2

E = (T2_T1) – (T4_T3)

:تاثیر کاربندی
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(:سالمون )روش گروه های چهارگانه -3

المون ارائه برای رفع ایراد تأثیر پیش آزمون بر پس آزمون روش گروه های چهار گانه توسط س

و شده این روش ابتدا چهارگروه انتخاب کرد که از این چهار گروه ، دو گروه ، گروه آزمایش

. دو گروه ، گروه گواه بودند 

را یک گروه آزمایش و یک گروه گواه در یک دسته قرار داد ، یک گروه آزمایش و یک گروه

روه گواه در دسته دیگر ، پس در دسته اول برای گروه آزمایش پیش تست انجام داد اما برای گ

.نکرداین کار را 
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(:سالمون )روش گروه های چهارگانه -3

.        دداگروه دوم عکس دسته اول پیش تست را در گروه آزمایش انجام نداد و در گروه گواه انجام در *

وه با سپس از اعمال متغیر مستقل در گروه آزمایش هر دو دسته نتیجه آزمون پایانی را در چهار گر

.یکدیگر مقایسه کرد او با این کار توانست اثر پیش آزمون را خنثی کند 
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(:سالمون )روش گروه های چهارگانه -3

های طرح چهار گروهی سالومونویژگی *

زیاد بودن تعداد آزمودنی ها

دقت زیاد در طراحی پژوهش

مدت زیاد برای اجرای آزمایش

هزینه زیاد اجرا



T2xT1Q1آزمایش

T6------Q2گواه

T5x----Q3آزمایش

T4--T3Q4گواه
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(:سالمون )روش گروه های چهارگانه -3
:  سالومونچهار گروهی طرح *

.استها مشابه باشند،رابطه علت و معلولی از باال ترین روایی برخوردار  Eاگر

E = T2 – T1

E = T2 – T4

E = T5 – T6

E = T5 – T3

E = (T2 – T1)-(T4-T3)



T2x[T1]Q1آزمایش
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طرح پانل وا پس نگر

زمان 
حال

زمان 
گذشته

وقایع )
(گذشته

E = T2 – [T1] تاثیر کاربندی



T2x[T1]Q1آزمایش

T4[T3]Q1 گواه
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طرح آزمایش وا پس نگر 

:کاربندیتاثیر 
E = (T2 – [T1])-(T4-[T3])

زمان 
حال

زمان 
گذشته

وقایع )
(گذشته



T2Q1آزمایش

T4Q1 گواه
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مقطعی طرح 

:کاربندیتاثیر 
E = T2 -T4

زمان 
حال

زمان 
گذشته

وقایع )
(گذشته



T2Q1آزمایش
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زمان 
حال

وقایع )
(گذشته

زمان 
گذشته

طرح مطالعه مورد یک ضرب 

- E = T2:کاربندیتاثیر  ?



انواع طرح های تجربی و تهدیدات روایی درونی
-تاریخچه-ابزار-آزمون-دشواری استنباط رابطه علی 
افت-بلوغ

پیش آزمون و پس آزمون با گروه 
تجربی

سو گیری گزینش-افت-بلوغ
پس آزمون با گروه های تجربی و 

کنترل

افت
پیش آزمون و پس آزمون با گروه 

های کنترل

افت طرح چهار گروهی سالومون

دشواری همتا سازی دو -دشواری استنباط رابطه علی 
گروه طرح شبه پانل 
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انواع طرح های تجربی و تهدیدات روایی درونی

یاد آوری گزینشی-دشواری استنتاج رابطه علی  طرح پانل وا پس نگر

یاد آوری گزینشی طرح آزمایش وا پس نگر 

دشواری همتا سازی کامل دو / ناتوانی کنترل همه متغیر ها
گروه طرح مقطعی 

متکی بر حدسیات بجای داده های واقعی طرح مطالعه مورد یک ضرب
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