
تحقيقاتدسته بندي 











مقایسه پژوهش كمی و كیفی

تحقیق كمی  :
  فرایندی رسمی، عینی ونظامدار است كه درآن از داده

فاده های عددی به منظور كسب اطالعات در باره ی دنیا است
.می شود

 (ابژكتیو)زیر بنای فلسفی  آن پوزیتیویسم است

تحقیق كیفی :
وصیف رویکردی نظامدار تعاملی و ذهنی است كه به منظور ت

.رودتجارب زیسته افراد و معنی بخشیدن به انها بکار می

ی  زیربنای فلسفی ناچرالیسم و تفسیری، انسانگرای
(سابژكتیو.)است
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مشخصات تحقيق كمي و كيفي  

تحقيق كيفيتحقيق كميموارد مقايسه

(ماهيت، ذات)كيفيت (چقدر، چه ميزان)كميت تمركز تحقيق

يرگراييطبيعتگرايي، تفسپديدارشناسي، اثبات گرايي، تجربه گرايي منطقيريشه هاي فلسفي

طراحي نظريهآزمودن نظريهكانون نظري

آزمون كنترل، پيش بيني، توصيف، اثبات،هدف تحقيق
فرضيه

يهفهم، توصيف، كشف معنا، توليد فرض

ق،  انعطاف پذير، درگير در فرآيند تحقياز قبل تعيين شده، ساختار يافتهخصوصيات طرح تحقيق
ظهور يابنده

كوچك، غير تصادفي، هدفمند، نظريبزرگ، تصادفي، نمايندگينمونه

(توسط محقق)استقرا (به وسيله روش هاي آماري)قياس (استدالل)شيوه تحليل

مقياس ها، آزمون ها، )ابزارهاي خشك جمع آوري اطالعات
(پيمايش ها، پرسش نامه ها، رايانه

محقق ابزار اصلي، مصاحبه ها، مشاهدات،
اسناد

واژه هااعدادداده ها

يف به فردي،ادراكي، كل نگر، توصحصر نمتعميم پذيري، قبول يا رد فرضيهيافته ها
غني،
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هدفقات بر حسبيبندي تحقدسته

(Basic Research):ادييق بنيتحق

 & R&D Research):ق و توستتتتعهيتتتتتحق

Development)

Applicd):ق کاربردييتحق Research)















تحقیق توصیفی

 از پدیده تحت مطالعه داشته باشیماندکیزمانی انجام می شود که شناخت.

ربی جهت پژوهشهای توصیفی زیربنای دانش را فراهم نموده و به مطالعات همبستگی، نیمه تجربی و تج

.می دهد

مثال:

 1397بررسی شیوع سرطان در شهر تهران در سال

 بررسی اگاهی  پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی گناباد در زمینه بیماریMERS-Cov در سال

1396

و...
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طرح های تحقیق توصیفی

 (: معمولی)توصیفی ساده

صرفا به بیان و توصیف پدیده مورد نظر می پردازد  .

  طرح توصیفی صرف کمتر انجام می شود

ان  بررسی باکتریهای بیماریزای موجود در دستگیره های مترو تهر

توصیفی مقایسه ای :

عالوه بر توصیف به مقایسه متغیر در گروهها هم می پردازد.

 بررسی افسردگی در پرستاران شاغل در...

انجام مقایسه میزان افسردگی در جنس ، نوع استخدام، نوع بیمارستان و...

83





در علوم رفتاري بعد از. در لغت آنچه كه بعداً انجام مي شود
وقوع يا گذشته نگر، روابط علي از طريق مشاهده شرايط

ت مثل بررسي علل تصادفا) موجود و عوامل علي در گذشته 
(براي بهتر كردن وضعيت در زمان حال و آينده



:رویدادیتحقیق پس

:با بزهکاری فرزندانمثال رابطه طالق

ف در مواردی امکان دستکاری متغیر مستقل وگماردن آزمودنیها در شرایط مختل

.آزمایشی امکان پذیر نیست ویا متغیر مستقل از پیش اتفاق افتاده است

مطالعه عینی ومنظمی که در آن .شودجستجو میعوامل عّلی موجه در گذشته)

.(محقق کنترل مستقیم بر متغیرهای پژوهش ندارد

:نوع طرح قابل تشخیص است2رویدادی در تحقیق پس

(آورده اندبه وجودرابررسی پیشامده هائی که موقعیت فعلی)عّلی -1

بطه وجود  با آموزش پیش از فراغت تحصیل وی راآیا بین کارائی فعلی معلممثاًل 

دارد؟

یکبا مطالعه یک ویژگی درپژوهشگر: مقایسه ای یا گروه مالکی-عّلی-2

ورد آن با گروهی که فاقد آن ویژگی است به کشف علت پدیده مگروه ومقایسه

.پژوهش می پردازد

عوامل  به منظور پیدا کردنمثاًل مقایسه معلمان کارا با معلمان فاقد این ویژگی

بر کارائیموثر



مزایای تحقیق پس رویدادی
:محاسن ومعایب

:محاسن

به صرفه  -3قوی روشهای اماری-2وقتی ازمایشی امکان ندارد-1

اطالعات مفیدی در -4ساده علت ومعلولیتر است برای کشف روابط

هامورد ماهیت پدیده 

:معایب

فقدان مفروضه ها وانعطاف پذیری دو ارزشی لزومًا به سختی  

به متعددیجداکردن واحدی



(پس رويدادي)مقايسه اي –تحقيق علي 

طريق  در اين روش محقق به دنبال كشف و بررسي روابط علت و معلولي از
لت وقوع مشاهده و مطالعه نتايج موجود و زمينه قبلي آنها به اميد يافتن ع

.پديده است 

:  مثال 
ن  بررسي علل خودكشي از طريق بررسي پرونده هايي كه در اي“ 

”  .مورد در اداره  پليس وجود دارد 

:يا

بيل بررسي ويژگيهاي شخصيتي كساني كه تصادف مكرر اتوم“ 
“. داشته اند 



(پس رويدادي)مقايسه اي –نكات ضروري در تفسير تحقيقات علي 

ان بين متغير مستقل و وابسته رابطه آماري برقرار باشد ، يعني بتو-1
.تغييرات همزمان متغير وابسته ومستقل را مشاهده كرد

(  تبيتقدم ر.)متغير مستقل بايستي قبل از متغيروابسته موجود باشد -2

ه داليل كافي براي رد فرضيه هاي رقيب موجود باشد تابتوان يك رابط-3
.علي بين دومتغير را برقرار كرد



:باشددر یک تحقیق علی مطلوب محقق باید سه دسته متغیر داشته

.اندمتغیرهای اصلی که نقش موثر و مثبتی در بروز پدیده داشته(1

.اندمتغیرهایی که نقش بازدارنده و منفی در رابطه با بروز پدیده داشته(2

.انددهمتغیرهای زمینه ساز که هموارکننده راه برای اثرگذاری متغیرهای اصلی بو(3



مراحل تحقیق پس رویدادی

شناسائی مسئله و حوزه تحقیق. 1

صورت بندی سواالت و فرضیه های تحقیق. 2

بررسی ادبیات تحقیق. 3

مشخص کردن روش انجام تحقیق . یهل  شامل تعیین جامعه ، نمونه ، ابزار گرد آوری داده ها و روش تجزیهه و تحل ) 4
(داده ها 

توصیف ، تحلیل و تفسیر یافته های تحقیق و تهیه گزارش نتایج. 5



شش کلمه استفهام

کي ؟
when?

 که ؟who?

 کجا ؟
where?

  چگونه؟How?

 چي؟
what?

 چرا ؟why?





Correlation

.



تحقیق همبستگی

ر است که تحقیق همبستگی بررسی نظام مند روی ارتباطات بین دو یا چند متغی

.ارتباط بین آنها در نظریه عنوان شده یا در عمل مشاهده شده اند

و شدت  یا قدرت ان را تعیین می کند( مثبت و منفی)پژوهشگر نوع ارتباط.

ردبه رابطه علیتی کاری ندا. بررسی و توضیح ماهیت ارتباط است : هدف.

بی و  مطالعات همبستگی تولید کننده فرضیه برای انجام مطالعات شبه تجر

.تجربی اند

مثال:

بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی و افسردگی در بیماران مبتال به سرطان

 The relationships between uncertainty and its antecedents 
in Korean patients with atrial fibrillation
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.استتحقيقدرموجودمتغيرهايدوبهدورابطهبررسيهدفمتغيريدوهمبستگيمطالعاتدر
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