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 تیسا های داده و وب فایل
 
 
 
 

 را اینن کتناب   سنایت  ای موجنود در وب هن  داده  فاینل برگرفتنه از   های پژوهش  در سراسر کتاب، نمونه
 همراه کتناب  CDها در  این فایل؛ www.openup.co.uk/IBM SPSS سایت: آدرس وب)خواهید دید 

بنه  رده و ا را دانلنود کن  هن  توانیند فاینل داده   منی همراه کتاب(  CD)یا . از این سایت (ندهست موجود نیز
در  تنهنا هنا را   این فاینل  انتقال دهید. خود( Flash memory)یا حافظۀ فلَش ( Hard drive) کهارددیس

IBM SPSS د.رباز کتوان  می 
دانشجویان یکی از  است که یبر اساس پروژۀ تحقیق« واقعی»های  دادهشامل   survey.savفایل دادۀ

توانید فرایند پژوهش را از ابتدا تا انتها درک  . به کمک آن میاند دادهام ام انج های دورۀ کارشناسی کالس
هنا و همچننین    های مورداستفاده برای ایجاد این فاینل داده  کنید. در بخش پیوست، بخشی از پرسشنامه

هنای   بنا تحلینل   گنام دهند هم ها ارائه شده است. این ا العات به شما امکان می دفترچۀ کدگذاری داده
با استفاده از متریرهای دیگر  یبیشتر های پیش بروید و تمرین های مختلف این کتاب شده در فصل ارائه

 . انجام دهید
 ا العنات اسنت، ولنی عمندا  برخنی      survey.sav، همان فایل دادۀ error.savها  دومین فایل داده

 هنا(  هنا در داده  طنا )فصل بررسی و تصحیح خ 5های فصل  تمرین در انجام استفاده از آن براینادرست 
 اضافه شده است.

های ساختگی )جعلی( است که برای نشان دادن نحوۀ  ، فایل دادهexperim.savها،  سومین فایل داده
هنای همبسنته،    نموننه  یtشده در بخش پنج کتاب )برای مثنال، آزمنون    های مطرح اجرای برخی روش

اری شده است. اینن فاینل همچننین شنامل     ک های مکرر( ساخته و دست گیری تحلیل واریانس با اندازه
شده از این کتاب را تمرین کنیند.   های یاد گرفته دهد مهارت متریرهای اضافی است که به شما امکان می

هنا را در   زده نشنوید و تنالش نکنیند آن    ازحند هیجنان   آوریند بنیش   در مورد نتایجی که به دسنت منی  
 های خود تکرار کنید! پژوهش

هنای بیمارسنتان اسنتخراج     هایی است کنه از پروننده   ( شامل دادهmanipulate.savچهارمین فایل )
کناری و آمناده کنردن     های دست دهد تا نحوۀ اجرای برخی از روش اند. این فایل به شما امکان می شده

هنای منتن    شنامل تبندیل داده   کنار  تمرین کنید. اینن  8های بعدی را در فصل  ها برای تحلیل فایل داده
(Male, Female( به اعداد )2 ,1 )هنا بنرای    های آماری و همچنین کار با تناریخ  استفاده در تحلیل برای

 زمان بین دو تاریخ( است.  ول مدتایجاد متریرهای جدید )برای مثال، 

http://www.openup.co.uk/spss
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)آمنار   16است. این فایل در فصنل   depress.savهای این کتاب  پنجمین فایل مورداستفاده در مثال
های سالمت و پزشکی به کنار   های مورداستفاده در پژوهش روش از دن برخیناپارامتری( برای نشان دا

 رفته است.
هنایی از   های اضنافی بنا داده   دهند برخی فعالیت می امکاندو فایل دیگر نیز وجود دارند که به شما 

از مطالعنۀ   اسنت کنه   های واقعنی  ، یک فایل دادهsleep.savانجام دهید. فایل  علمی های مختلف هحوز
اسنت.   ایجاد شده های زندگی مردم اشده برای بررسی میزان شیوع و تأثیر مشکالت خواب بر جنبهاجر
یابی رضایت کارکنان است که بنرای ینک موسسنۀ     از یک مطالعۀ زمینهبرگرفته  staffsurvey.savفایل 

 آموزشی ملی بزرگ اجرا شده بود.
( به بخش پیوست مراجعه ها با آن رتبطها )و مطال  م برای کس  ا العات بیشتر در مورد این فایل

همچنین حناوی برخنی مطالن  سنودمند      «راهنمای بقا: SPSS»سایت  ها، وب داده  کنید. عالوه بر فایل
 برای دانشجویان، مربیان و استادان است، ازجمله:

 رهنمودهایی برای تهیۀ گزارش پژوهشی ·

 های عملی تمرین ·

 شوند های جدید منتشر می که نسخه زمانی IBM SPSSروز رسانی ترییرات در  به ·

 های دیگر سایت های مفید به وب لینک ·

 منابع پیشنهادی اضافی برای مطالعه ·

 راهنمای مربیان و استادان. ·

 
 
 

  



«13» 

 مقدمه و مرور کلی
 
 
 
 

گذراننند و همچننین بنرای     های تحقیق را می این کتاب برای دانشجویانی که واحد درسی آمار و روش
 راحنی شنده اسنت. امیندوارم اینن       ،ریزی و اجرای پژوهش خودشان هستند رنامههایی که درگیر ب آن

یا حداقل بندون   سنجیدهصورت  تا با آرامش و به ایجاد کندشما  درنفس  زم را  کتابِ راهنما، اعتمادبه
 های آماری را انجام دهید! استرس زیاد بتوانید تحلیل

ناشنی از اضنطراب و    ،کننند  آمناری تجربنه منی   هنای   بسیاری از مشکالتی که دانشجویان با تحلیل
هنای متعندد    های زیربنایی پیچیده و گزیننه  وغری ، نظریه سردرگمی در برخورد با اصطالحات عجی 

زننند! در اینن    ها و متون آمار به این احساسات دامن می برای انتخاب است. متأسفانه، بسیاری از کالس
 درک و هضم شود.  راحتی قابل ان کنم که بهکتاب تالش خواهم کرد آمار را به زبانی بی

گام، به آن صورت که  به یافته، منسجم و گام صورت سازمان مطال  را به «: راهنمای بقاSPSS» کتاب
عننوان منواد خنام در ینک      های خنود را بنه   های خود نیاز دارید، ارائه کرده است. داده برای تحلیل داده

 نبخ   فهنای مختلن   خنود را بنه صنورت   « منواد غنذایی  »توانید  دستور آشپزی در نظر بگیرید. شما می
هنای مختلفنی    انتخاب کنید. بسته به مواد موجنود در دسنترس، گزیننه    (دِسر و غذا، غذای اصلی پیش)

رینزی و تنالش بنرای تهینۀ      ممکن است مناس  باشد یا نباشد )اگر شما فقط مرغ داشته باشید، برنامنه 
)هنم در   اسنت  سازی بخنش مهمنی از اینن فراینند     ریزی و آماده هاستروگانف بیهوده است(. برنام بیف

 اند از: ها(. مواردی که باید در نظر بگیرید عبارت آشپزی و هم در تحلیل داده

 دارید؟کافی  ۀانداز را به  زمآیا مواد  ·

 سازی مواد جهت پختن غذا موردنیاز است؟ کارهایی برای آماده  چه ·

 ، سرخ کردن(؟در فِر پختنپز کردن،  )آب کرد استفاده خواهیدکدام روش پخت را  ·

)برای مثال، کیک شکالتی( در ذهن خود  که قرار است  بخ شود آیا تصویری از نتیجۀ نهایی ·
 دارید؟

 چگونه مشخص خواهید کرد که آن پخته شده است؟ ·

 ؟باشدرو کنید تا اشتهاآور ، چگونه باید آن را سِپس از پخت غذا ·

ینابی خنود    . باید  رح آزمایشی یا زمینهشوند نیز مطرح می ها ند تحلیل دادهفرای در موردسؤا ت همین 
های  ریزی کنید که ا العات موردنیاز شما را در قال  صحیح فراهم کند. باید فایل داده را  وری برنامه

شنی  هایتان را با دقت وارد کنید. باید تصور روشنی از سنؤا ت پژوه  خوبی آماده کنید و داده خود را به
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، توانید انجام دهیند  را می های آماری ها داشته باشید. باید بدانید کدام روش خود و نحوۀ پرداختن به آن
آمناری    هنای  نند. شنما بایند قنادر بنه انجنام صنحیح روش       ا مناسن  نایک  و کدام  کدام متریرها مناس 

کنید. درنهایت، شما بایند اینن    را تفسیر ها برونداد آنبتوانید ( باشید و tشده )برای مثال، آزمون  انتخاب
را به سؤال اصلی پژوهشی خود ربط دهید و بدانید که چگوننه اینهنا را در گنزارش خنود     « هابرونداد»

ارائه کنید )یا به زبان آشپزی، آیا شما باید کیک شکالتی خود را با خامه سِرو کنید یا با بستنی، یا شاید 
 زده بر روی آن؟(. فرنگی و اندکی پودر شکر یخ با مقداری توت
هم بریزیند و   توانید همۀ مواد اولیۀ خود را روی ها، شما نمی وپز و همچنین در تحلیل داده در پخت

( قرار دهید و انتظار بهترین نتیجه را داشته باشید. امیندوارم اینن کتناب در    IBM SPSSآن را در فِر )یا 
های  زم را به شما بدهد تنا   نفس و مهارت ادبهها به شما کمک کند و اعتم درک بهتر فرایند تحلیل داده

 بهتری تبدیل شوید!« آشپز»به 

 این کتاب ساختار 

فصل تشکیل شده است که فرایند پنژوهش، از  راحنی مطالعنه تنا      22از  «: راهنمای بقاSPSS»کتاب 
ت: اسن   دهد. این کتاب به پننج بخنش اصنلی تقسنیم شنده      ها و گزارش نتایج را پوشش می تحلیل داده

های مقندماتی از قبینل  راحنی مطالعنه، آمناده کنردن دفترچنۀ         بخش یک )شروع به کار( شامل بحث
بنه شنما نشنان داده     ،هنا(  سازی فایل داده است. در بخش دو )آماده IBM SPSSکدگذاری و آشنایی با 

حتمنالی را  هنای ا  و خطنا  وارد IBM SPSS درهنا را   ها را آماده کنید، داده شود که چگونه فایل داده می
اسنتفاده از  زمیننۀ  هایی در  اند که شامل فصل های مقدماتی در بخش سه مطرح شده بررسی کنید. تحلیل

هنای بررسنی پاینایی     هنا و روش  هنا در داده  های توصیفی و نمودارهنا، بررسنی و تصنحیح خطنا     آماره
هنای آمناری    ب روشگام با تکلیف نسبتا  دشوار انتخنا  به هاست. شما در این بخش همچنین گام مقیاس

 های خود آشنا خواهید شد. مناس  برای تحلیل داده
ها مورداستفاده قرار داد، ارائنه   توان برای بررسی رابطه های آماری مهم که می در بخش چهار، روش

اند )برای مثال، همبستگی، همبستگی جزئی، رگرسنیون چندگاننه، رگرسنیون لجسنتیک و تحلینل       شده
های زیربنایی، نحوۀ بنه دسنت آوردن    ها، مفروضه هر یک از این روش   اهدا، ها این فصلدر عاملی(. 

صنورت خالصنه    نامه یا گزارش پژوهشی بنه  نتایج، نحوۀ تفسیر برونداد و نحوۀ ارائۀ این نتایج در پایان
 .  داده شده استتوضیح 

بحنث قنرار   هنا اسنتفاده کنرد، مورد    توان برای مقایسنۀ گنروه   که میرا های آماری  بخش پنج روش
، تحلینل وارینانس، تحلینل وارینانس     tهنای   های ناپارامتری، آزمنون  ها شامل روش دهد. این روش می

 چندمتری،ره و تحلیل کوواریانس هستند. 
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 کتاب ایناستفاده از  

هنای اولینۀ    ، شما نیاز به مهنارت IBM SPSS آموزشی عنوان راهنمای برای استفادۀ بهتر از این کتاب به
های مختلف این کتاب، فرض را بنر   شده در فصل های ارائه ها و مثال انه دارید. در دستورالعملکار با رای

ید. در هسنت  های ویندوز آشنا ویژه با برنامه اید و به ام که شما قبال  با رایانۀ شخصی کار کرده این گذاشته
ز اینن عملینات مشنکل    های موردنیاز اشاره شده است. اگر در انجام هنر ینک ا   زیر به برخی از مهارت

 باید از افراد مجرب در این زمینه کمک بگیرید. شما باید قادر باشید: ،دارید

 ای ویندوز استفاده کنید. از منوهای کرکره ·

 های راست و چپ ماوس استفاده کنید. از دکمه ·

 متن استفاده کنید. برجسته کردن( برای click and dragو کشیدن ) کیاز روش کل ·

 وچک و بزرگ کنید.ها را ک پنجره ·

 ها را باز کنید و ببندید. برنامه ·

  جابجا شوید.شوند  زمان اجرا می  ور هم هایی که به بین برنامه ·

دیگر منتقل کنید و  یجا فایلی را باز کنید، ذخیره کنید، نامش را ترییر دهید یا آن فایل را به ·
 ها را ببندید. فایل

 جابجا شوید.هایی که باز هستند  بین فایل با بیش از یک فایل در یک زمان کار کنید و ·

 و بالعکس کپی کنید.یسک هارد د بهها را از حافظۀ فلَش  فایل ·

 ها جابجا کنید. ها را در بین پوشه را ایجاد کنید و فایل( Folders)هایی  پوشه ·

بنر    راحی نشده است. فرض« مستقل و بدون مراجعه به منابع دیگر»صورت  این کتاب برای استفاده به
ضنروری  های آمار دسترسی داریند.   این بوده است که شما با مبانی آمار آشنا هستید و به متون و کتاب

، درک هستنددر حال وقوع « زیر سطح»که در را اتفاقاتی از ، برخی IBM SPSSاست هنگام استفاده از 
ی آمناری خیلنی   هنا  توانند روش  هاست که منی  یک بستۀ بسیار قدرتمند تحلیل داده IBM SPSSکنید. 
هنای مختلنف آمناری     تمنام روش  کنه  راهنما بر اینن نیسنت  کتاب این تالش ای را انجام دهد.  پیچیده

. اسنت   های آماری پوشش داده شده ترین روش تنها پرکاربرد ؛ بلکهموجود در این برنامه را توضیح دهد
نفنس در اسنتفاده از    مادبنه و همچنین برای افزایش اعت IBM SPSSاین کتاب برای شروع کار با برنامۀ 

 این برنامه  راحی شده است.
تنر موجنود    های پیچیده تحلیل از  زم باشد برخی شایدهای خود،  بسته به سؤا ت پژوهشی و داده

های مختلف آمناری را   که روشاند  ی در دسترسزیادخوب های  را انجام دهید. کتاب IBM SPSSدر 
را های کتابخانۀ خود  ها را مطالعه کنید. قفسه توانید آن جایی که میدهند. تا  با جزئیات بیشتر توضیح می

فهم بنرای شنما توضنیح     های آماری را به زبان ساده و قابل هایی باشید که روش ، به دنبال کتاببگردید
این مطال  را گنردآوری کنیند تنا منبعنی بنرای       .ها را!( هرحال حداقل بعضی از آن دهند )خوب، به می
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هنایی از   های آمار و پروژۀ تحقیقاتی خود داشته باشید. همچنین گردآوری نمونه  ول کالس استفاده در
انند، سنودمند اسنت.     های آماری و نتایج را گنزارش کنرده   های علمی پژوهشی که تحلیل مقا ت مجله

 عنوان الگویی برای نوشتن گزارش نهایی خود استفاده کنید.  ها به توانید از این می
عنوان کتاب درسنی در کنالس درس کنه در آنجنا      هم برای استفاده به «: راهنمای بقاSPSS»کتاب 
عنوان کتاب خودآمنوز بنرای کسنانی     دهد و هم به های مختلف فرایند پژوهش را توضیح می استاد جنبه
کنیند،   صورت خودآموز کار می مناس  است. اگر به ،دهند های تحقیقاتی خودشان را انجام می که پروژه

صورت عملی تمرین کنید. بهترین راه یادگیری، تمنرین   همراه کتاب به CDدر  موجود های با داده حتما 
 اینن هنای   داده  های خود، بنا فاینل   عملی است نه خواندن صِر  مطال . قبل از شروع کار با فایل داده

نفنس   کار اعتمادبهاین «. کنید تمرین»اند  ها تنظیم شده های مختلف بر اساس آن های فصل که مثال کتاب
درسنتی   هنای خنود را بنه    دهد تا ببینید که آیا تحلیل دهد و همچنین این امکان را می شما را افزایش می

 اید یا نه. انجام داده
شده در اینن کتناب    شوید که برونداد شما متفاوت از برونداد ارائه گاهی اوقات ممکن است متوجه 
کنید  استفاده می IBM SPSSهای متفاوت  افتد که شما از نسخه یاست. این مسئله احتما   زمانی اتفاق م

صنورت مننظم    بنه  IBM SPSSاسنت(.   IBM SPSS Statistics 25کاررفتنه در اینن کتناب     )نسخۀ بنه 
کند که از نظر ارتقاء برنامه، خیلی خوب است، ولی ممکن است منجر بنه   روز می محصو ت خود را به

ها با مطالن  موجنود در کتناب دقیقنا       نمایش آن بینند مطال  صفحه سردرگمی دانشجویانی شود که می
ها خیلی چشمگیر نیستند؛ پس آرامش خود را حفظ کنید و بنا دقنت بنه     یکسان نیست. معمو   تفاوت

. ها اندکی متفاوت باشند  ۀ آن، ولی شکل ارائیکسانهای خود ادامه دهید. ا العات ممکن است  بررسی
سنایت   توانیند بنه وب   می IBM SPSSدر مورد ترییرات جدید محصو ت  برای کس  ا العات بیشتر

IBM SPSS ( مراجعه کنیدwww.spss.com.) 

 رهنمودهای پژوهشی 

 توجه کنید: بیشتر کنید، به نکات زیر عنوان راهنمای پروژۀ پژوهشی خود استفاده می اگر از این کتاب به

موجود برای  راحی  یها ها و پژوهش ز نظریها ی کنید.ریز برنامهدقت  ا خود را بطرح پژوهشی  ·
 که به دنبال چه چیزی هستید و چرا. بدانیدپروژۀ خود کمک بگیرید. 

ها این مشکالت را  همۀ پروژه -یدبینی کن مشکالت و موانع احتمالی را پیش به آینده فکر کنید. ·
 برای ساختا العات آماری استفاده خواهید کرد و از این   دارند! مشخص کنید که از کدام روش

 ،های آماری خود تحلیل براید که حاصل کنی ا مینانها استفاده کنید.  ابزارهای گردآوری داده
 های مناسبی خواهید داشت. داده
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مرتبط، منابع و ... داشته باشید. سیستم  یها دقیقی از همۀ پژوهش های یادداشت منظم باشید. ·
ایجاد IBM SPSS برای برونداد  بعدها و همچنینخود مقا ت پژوهشی انبوه برای خوبی بایگانی 

 است. ترین کار آشفتگی، سادهو  نظم بودننام کنید.

های خود  برای انجام تحلیل IBM SPSSوقتی از . یددار  نگهسوابق کارهای خود را خوب  ·
کنم  یه میمن به دانشجویانم توص ید.دار  نگهدهید،  یمسوابق دقیقی از آنچه انجام کنید،  استفاده می

را یادداشت کنند. بهتر است تاریخ،  IBM SPSS  کار دفترچۀ سیمی بخرند و تمامی مطال  جلسات
 را IBM SPSSبروندادهای   نام فایلو دهید،  که انجام می هایی یلتحل کنید، متریرهایی که ایجاد می
 ان، استادامناسبی بیفتدی شما اتفاق نها دادهلی داشته باشید یا برای فایل یادداشت کنید. اگر مشک

 استفاده کنند! رفع مشکل شما برای کمک به توانند یاین ا العات م از مشاورو راهنما 

ها را تحلیل  دادهکنید و  میکار  IBM SPSSبا  است که ین باراولاگر برای  !آرامش خود را حفظ کنید ·
قعی چند بار نفس عمیق کنید. در چنین موا سرخوردگیاحساس   اوقات کنید، ممکن است گاهی می

به خود اجازۀ اشتباه  -انجام دهید گام به گام. همۀ کارها را مثبت استفاده کنید های خودگوییاز  و بکشید
قدم کمی  متوقف شوید،د، نشما خیلی زیاد باش خطاهایسردرگمی بدهید. اگر  اوقات یکردن و گاه

دانشجویان پس از  اکثرش داشته باشید. قبل از پرداختن دوباره به آن موضوع احساس آرامو بزنید 
هر مهارت  یادگیری مانندهند. دان میراحت آن را خیلی ، کار کردن با IBM SPSS مقدماتی باآشنایی 
 غلبه پیدا کنید.خود نفس   زم است بر احساسات اولیۀ سردرگمی و عدم اعتمادبه ،جدید

ها همیشه  کردن و تحلیل داده حل واردویژه مرا فرایند پژوهش، بهبه خودتان وقت کافی بدهید.  ·
 بر است، بنابراین وقت کافی برای این کار در نظر بگیرید. مورد انتظار زمان بیشتر از حد،

ر دانشجویان در  ول فرایند تحلیل سایعملی و عا فی  های یتاز حما با دوستان خود کار کنید. ·
 بر استرس است.. حمایت اجتماعی سپر محکمی در برااستفاده کنیدها  داده

 اضافی منابع 

هنای   اولیۀ مطالعه، ساخت پرسشنامه، روش یحا، از  راند مطرح شده موضوعات مختلفی در این کتاب
های آماری پیشرفته )تحلیل واریانس  ، همبستگی( گرفته تا روشtهای  )برای مثال، آزمون بنیادیآماری 

تنا   .اسنت   پیشننهاد شنده    های مختلف این کتاب در فصل دیگری نیزچندمتری،ره، تحلیل عاملی(. منابع 
تنر را   های آماری پیچیده خواهید روش ویژه اگر می توانید این منابع را تهیه و مطالعه کنید، به آنجا که می
 انجام دهید.
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 1بخش 
 شروع به کار

تحلینل  بنرای   IBM SPSSها تنها بخشی از فرایند پژوهش است. قبنل از اینکنه بتوانیند از     تحلیل داده
های خود استفاده کنید،  زم است اقدامات مختلفنی انجنام دهیند. نخسنت بایند مطالعنۀ خنود را         داده

را  حاصنل ا العات  باید ها انتخاب کنید. بعد از اجرا برای گردآوری داده را  راحی و ابزارهای مناس 
بنرای وارد کنردن   «(. دفترچنۀ کدگنذاری  »آماده سازید )بنا اسنتفاده از    IBM SPSSکردن به  برای وارد 

صنحبت کنیند.    بنا آن  مناسن   زبنان کند و چگونه با  کار می IBM SPSSها، باید بدانید که چگونه  داده
 اند. های مختلف بخش یک بحث شده هرکدام از این مراحل در فصل

هنای بنا    آوردن داده  دسنت   با هند  بنه   ،نکات و پیشنهادهایی برای  راحی مطالعهبرخی  1فصل 
کردن دفترچۀ کدگذاری را برای تبدیل ا العنات حاصنل     آماده 2ب ارائه کرده است. فصل کیفیت خو
های اساسی  برخی از مهارت 3دهد. فصل  توضیح می IBM SPSSبرای  مناس  قال  در یکاز مطالعه 

اسنتفاده   IBM SPSSکند. اگر بنرای اولنین بنار از     را مطرح می IBM SPSSموردنیاز برای کار کردن با 
 های بعد بخوانید. شده در فصل های ارائه را قبل از اجرای تحلیل 3کنید، ضروری است مطال  فصل  می
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1 

 طراحی مطالعه

بنه نظنر برسند، آن     کمی عجی  IBM SPSSممکن است بحث  راحی پژوهش در یک کتاب هرچند 
های آماری  یلشده و تحل های گردآوری تواند بر کیفیت داده بخش ضروری فرایند پژوهشی است که می

  کنید ممکن است شامل این منوارد باشنند: پاسنخ    وارد می IBM SPSSهایی که به  مؤثر واقع شود. داده
ها، مشاهدات کدگذاری شنده از رفتارهنای    شده از مصاحبه سؤا ت یک پرسشنامه، ا العات گردآوری

زارهای مورداستفاده برای گنردآوری  ابها به  کیفیت دادههای عینی از برونداد یا عملکرد.   واقعی یا اندازه
 بستگی دارد.ها هستند،  آوری داده گردها و چارچوب پژوهشی که راهنمای  داده

هنا تنأثیر دارنند.     هایی از فرایند پژوهش بحث شده است که بر کیفیت بالقوۀ داده در این فصل جنبه
گینری و   زارهنای انندازه  هنا و اب  مقیناس انتخناب   مسائل در موردسپس برخی ،  رح کلی پژوهش ابتدا

 پرسشنامه ارائه شده است. تهیۀدرنهایت رهنمودهایی برای 

 ه مطالع یزیر برنامه 

هنای   های خوبی با عنوان  رح ریزی دقیق و اجرای درست آن بستگی دارد. کتاب پژوهش خوب به برنامه
ن فرضنیه، انتخناب   پژوهشی برای کمک به پژوهشگران در این فرایند یعنی مرور پیشینۀ پژوهشنی، تندوی  

ها به رشتۀ تحرینر در   کنندگان، ثبت مشاهدات و گردآوری داده پژوهش، انتخاب و تخصیص شرکت   رح
هنای موردنیناز    تواند بر کیفینت داده  شود می که در هر یک از این مراحل گرفته می  آمده است. تصمیماتی

کننم   ر  راحی مطالعۀ خودتان توصیه میبرای تحلیل و نحوۀ برخورد با سؤا ت پژوهشی تأثیر بگذارند. د
جهنت اجنرا    حالت ممکنن فرایند  راحی در نظر بگیرید تا آن را به بهترین کار در مورد زمان کافی برای 

های مختلف در این زمینه مفید خواهد بود. برخی از منابعِ خوب در بخنش مننابع    دربیاورید. مطالعۀ کتاب
 پیشنهادی در آخر کتاب فهرست شده است.

 برای شروع کار، پیشنهادهای زیر را هنگام  راحی مطالعۀ خودتان در نظر بگیرید:

بنه  ینابی، همبسنتگی(    پژوهشی )برای مثال، آزمایشی، زمیننه  های  رح یک از کدامبا مشخص کنید  ·
و  هنا  تین هنای پژوهشنی مز   ش. همۀ روخود پاسخ دهیدبه سؤال پژوهشی  توانید شکل میبهترین 
را برای سؤال پژوهشی خناد خودتنان انتخناب کنیند.      شترین رو د؛ مناس دارن ییها تیمحدود
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هنا   و درک خنوبی از آن  انجام گرفته در حیطۀ موضوعی خودتان را مطالعه کنید های پژوهشی  رح
 داشته باشید.

 هنا  گنروه  اید، مشنخص کنیند کنه آینا  نرح بنین       اگر روش آزمایشی را برای استفاده انتخاب کرده ·
فاوت در هر یک از شرایط آزمایشی( برای سؤال پژوهشی شما مناسن  اسنت ینا    های مت )آزمودنی

تحنت همنۀ شنرایط آزمایشنی      ،هنای واحند   آزمنودنی کنه در آن  هنای مکنرر )   گینری   رح انندازه 
ها مزایا و معایبی دارند؛ بنابراین، با دقنت هنر    شرو گیرند(. هر یک از این گیری قرار می مورداندازه

 رزیابی کنید.ها را ا شیک از این رو

. با اسنتفاده از  شما وجود داردکه سطوح کافی در متریر مستقل  مطمئن شویددر مطالعات آزمایشی  ·
این کنار ممکنن اسنت     ی نیاز خواهید داشت، ولیکمتر کنندگان به شرکتتنها دو سطح )یا گروه( 

؟ آیا نداشنتن  د. آیا داشتن گروه کنترل ضروری است یا مطلوبسازهای شما را محدود  گیری نتیجه
 کند یا نه؟ های شما را محدود می گیری گروه کنترل نتیجه

هنای   اگنر از نموننه   ژهین و کنندگان بیشتر از تعداد موردنیاز باشد، بنه  همیشه سعی کنید تعداد شرکت ·
شنوند،   ها در زمان مقرر سرِ قرارشان حاضر نمنی  آن -دناعتماد رقابلیکنید. افراد غ انسانی استفاده می

کنند! بنابراین، این موارد را همیشنه در ذهنن    تکمیل نمی یدرست ها را به شوند، پرسشنامه مریض می
 بینی. ریزی کنید. جان  بدبینی را بگیرید تا خوش داشته باشید و بر اساس آن برنامه

کننده دارید یا ننه   اندازۀ کافی شرکت هایتان به در مطالعات آزمایشی ببینید که آیا در هر یک از گروه ·
هنای   های کوچنک، تشنخیص تفناوت    ها برابر باشند(. با گروه )و سعی کنید تا حد ممکن تعداد آن

بحنث شنده    5در مقدمنۀ بخنش   [ Powerن ]ها دشوار است )موضوع توا دار بین گروه آماری معنی
( 2006. بنرای مثنال، بنه اسنتنگور )    توانیند محاسنبه کنیند    ۀ موردنیاز خود را مینموناندازۀ است(. 
 کنید. مراجعه

صنورت   کننندگان را بنه   های موجنود و در دسنترس، شنرکت    جای استفاده از گروه تا حد ممکن به ·
های ناهمسان  تصادفی به هر یک از شرایط آزمایشی تخصیص دهید. این کار مشکل مرتبط با گروه

هنا   دهد. همچنین به دست آوردن ا العات اضنافی از گنروه   را کاهش میی گروه های بین در  رح
یگر نیستند ارزشمند خواهد بود. شما یکداز  متفاوت  ور چشمگیری ها به ی ا مینان از اینکه آنبرا
 .کنیدکنترل را  ها )برای مثال، با استفاده از تحلیل کوواریانس( تفاوت صورت آماری توانید به می

وضوع در ادامۀ انتخاب کنید )به بحث مرتبط با این م هستند، روا و پایا ی کهمناسب ۀمتریرهای وابست ·
 —کنیند اسنتفاده   هنا  بنرای سننجش آن   همین فصل مراجعه کنید(. بهتر است از ابزارهای متفناوتی 

 یهنا  منرغ  . همۀ تخنم حساسیت بیشتری نسبت به برخی دیگر دارندگیری  از ابزارهای اندازه برخی
 خود را در یک سبد نگذارید.
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را ( Extraneous) طینا ننامربو   (Confoundingکنننده )  خدوشسعی کنید تأثیر احتمالی متریرهای م ·
اوقنات  توانند یک تبیین جایگزین برای نتایج شما فراهم کنند. گاهی  بینی کنید. این متریرها می پیش

 راحی پژوهش خودتان هستید دشوار است. همیشه از یک در غرق شما  ، زمانی کهها تشخیص آن
ودتنان( بخواهیند  نرح شنما را قبنل از      شخص دیگر )استاد راهنما، مشاور یا همکار پژوهشگر خ

بنالقوه را  کننندۀ   مخدوشتوانید متریرهای  کند. تا آنجا که می با دید انتقادی مطالعهاجرای پژوهش 
کنند تنا متریرهنای     موضنوعی بنه شنما کمنک منی      ۀکنترل کنید. شناخت خوب و تسلط بنر حیطن  

هنا را   آنتوانید  ود دارند که نمیاحتمالی را شناسایی کنید. اگر متریرهای دیگری وج کنندۀ مخدوش
اینن  گینری   انندازه  بنا گیری کنیند ینا ننه؟     ها را اندازه توانید آن وقت ببینید که آیا می کنترل کنید، آن

را کنتنرل  اثراتشنان  صورت آماری )برای مثال، با استفاده از تحلیل کوواریانس(  به توانید متریرها می
 کنید.

کنیند تنا مطمنئن     ( اجرامقدماتیپایلوت )صورت  دهید، ابتدا آن را به یابی انجام می زمینه ۀاگر مطالع ·
. در صنورت امکنان،   مقیناس مشنکل خاصنی ندارنند    های  ها و ماده ها، سؤال شوید که دستورالعمل

)بنرای مثنال، نوجواننان،     اجرا کنیددر پژوهش اصلی مورداستفاده  روی افرادرا بر مقدماتی  ۀمطالع
ها و یا  دهندگان قادر به درک سؤال باید ا مینان حاصل کنید که پاسخشما (. ها یجوانان بیکار، زندان

مقندماتی   ۀدهنند. همچننین مطالعن    هنا پاسنخ منی     ور مناسبی به آن ند و بههست  های پرسشنامه ماده
د نشنو  دهندگان منی  هایی که موج  آزردگی خا ر پاسخ سؤا ت یا مادهبه شناسایی باید )پایلوت( 

 کند. کمک

هنم   ،صنورت مقندماتی   خواهید آزمایشی را اجرا کنید، بهتر است قبل از اجنرای اصنلی بنه    میاگر  ·
آزمایشنی و هنم متریرهنای وابسنتۀ منوردنظر را بررسنی کنیند. اگنر از تجهینزات و           یکنار  دست
کننند. اگنر از     نور صنحیح کنار منی     ها به کنید، ا مینان حاصل کنید که آن هایی استفاده می دستگاه

آمنوزش   یخنوب  هنا بنه   کنید مطمئن شوید که آن کنندگان مختلفی استفاده می یا مصاحبهآزمایشگران 
بنندی رفتارهنا موردنیناز     گران مختلفی برای رتبنه  دانند چگونه عمل کنند. اگر مشاهده اند و می دیده

داننند. اجنرای تمریننی     می یخوب کدگذاری مشاهدات خود را به ۀها نحو است مطمئن شوید که آن
کننندگان   ارزینابی  اترا بررسی کنیند )یعننی نمنر   ( inter-rater) ها ارزیاب  اشید و پایایی بینداشته ب

بنه شنما کمنک      گینری  ها و ابزارهای انندازه  مقدماتی روش ۀ(. مطالعهستند  چقدر همسان ختلفم
یی بر نتایج را شناسا رگذاریآمیختۀ تأثدرو همچنین عوامل  در روز اجرا احتمالی مشکالت کند تا می

بینی کنید )برای مثال، ممکن است کارگران درست  را ممکن است نتوانید پیش ها نیکنید. برخی از ا
تالش کنید این عوامل را تا آنجا ولی آزمایشگاه سروصدا ایجاد کنند(،  ۀدر روز اجرا در مقابل پنجر

 توانید کنترل کنید. که می




