تحليو محتٍا

1

مفاهیم اساسی
تعریف تحقیق :
فرایند جستجوي منظم براي مشخص كردن
یك موقعیت نامعین ( شناختن ناشناخته )

روش شناسی :
فرایند دستیابی به دانش از طریق گردآوری داده ها ( شواهد ) و
تبدیل آنها به یافته ها را روش شناسی می نامند .
2

روشهاي تحقیق
در پژوهشهاي علمي دو رويكرد وجود دارد :
 رویكرد تبییني  :رويكرد رايج در علوم طبيعي رویكرد تفهمي و تفسیري  :رويكرد رايج در علومانساني و اجتماعي
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غلٍم طبيػي و غلٍم اختماغي
 غلٍم طبيػي با رواج روش اطتكساي ي و تحسبي گساي ي پص از رهضاهص با غوٍان ) (Scienceاز غلٍم
ازمٍن هاپزيس تفنيم غرى و با مٍفكيتٌاي ي هي بي دهبال داغت چعم ًمگان را بي دٍد ديسى هسد و اين
مٍفكيتٌا هاطتي ًاي ان را تحت العػاع دٍد لسار داد .
 در لسن ًحرًم با تٍخي بي معنالت و مضائو دهياي خرير غلٍم اختماغي پا بي غسؼي وخٍد گزاغتور و با
تٍخي بي حاهميت روش غلٍم طبيػي بٍيژى گسايعات بويان گزاران اين غلٍم بي اين روش در اين غلٍم هيش روش
غلٍم طبيػي پيعوٌاد غر هي از ان پص چالعٌاي روش غواطاهي اي را در پ ي داغت هي هتيحي ان تبيين روش
غواطي غلٍم اختماغي و غنو گيسي روغٌاي خرير و دسوج از اهحؽار گساي ي روغي بٍد  .روغٌاي غلٍم
اختماغي مبتوي بس موطق داؼي ًضتور هي با موطق حاهم بس غلٍم طبيػي تفاوت دارهر .

4

غلٍم طبيػي و غلٍم اختماغي
موطق تئٍري طازي در غلٍم اختماغي :

با تشلشل حاهميت (اثبات گساي ي موطكي (  ،ؼاحب هظسان غلٍم اختماغي بي خاي بويان هسدن پايي
ًاي روغي دٍد بس روغٌاي غلٍم طبيػي بي بسرطي وخٍى تمايش اين دو از ينريگس پسدادتور  .در
هگاى اهٌا ويژگيٌاي اطاطي متمايش هوورى اين دو روش از ينريگس غبارتور از:
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علوم طبیعي و علوم اجتماعي
غلٍم

غلٍم اختماغي

غلٍم طبيػي

ويژگيٌا
1

مٍؿٍع غيء اطت .

2

در خضتحٍي غلت اطت

3

هار اؼلي ان معاًرى و تحسبي اطت .

مٍؿٍع اهضان اطت.
در خضتحٍي دليو و غامو اطت .
هار اؼلي اهٌا فٌم و مػواي اغمال اطت

4

معاًرات ان مضبٍق بي تئٍريٌاي حكيكي اطت .

معاًرات اهٌا مضبٍق بي تئٍريٌا اغتباري اطت.

5

هكظ غواطا تماغاگسي اطت .

هكظ غواطا بازيگسي اطت.

6

ددالت ايروئلٍژي را هفي مي هور .

ددالت ايروئلٍژي را پزيسا اطت .
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علوم طبیعي و علوم اجتماعي
بسرطيٌاي بػري هعان داد هي در مكابو اين وخٍى تمايش وخٍى اغتساك اين دو روش هيش غبارتور از :
 ماًيت بسدي از مٍؿٍغات در غلٍم اختماغي با ماًيت بسدي از مٍؿٍغات در غلٍم طبيػي ينضان اطت و
بساي بسرطي اهٌا مي تٍان از ًمان روش غلٍم طبيػي اطتفادى هسد .

 در غلٍم اختماغي هيش ماهور غلٍم طبيػي راى حلٌاي مطسح غرى با ضریبي از دشواري لابو
ازمٍن و هكر ًضتور ..
 غيويت غلم در گسوى غيويت روش اهتكادي (هكر تئٍري ) ان اطت و هكر تئٍريٌاي غلٍم اختماغي هيش موطكي و
غيوي اطت.
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علوم طبیعي و علوم اجتماعي
از اين رو :با تٍخي بي تمايشات و تعابٌات اين دو ،دو گٍهي غلٍم اهضاهي و اختماغي وخٍد دارد :
 غلٍم اهضاهي و اختماغي محؾ هي مبتوي بس روغٌاي داص دٍد اطت ؛ ماهور بسرطي رفتار هالمي و غيس
هالمي افساد
 غلٍم اهضاهي و اختماغي غيس محؾ هي مي تٍاهر مبتوي بس روغٌاي غلٍم طبيػي باغر ؛ ( ماهور بسرطي واژى
ًاي فارطي و غيس فارطي در زبان فارطي (

ماًیت غلٍم اختماغی هعان می دًر کي این غلٍم ًم
خوبي ًاي محؾ و مبتوي بس روغٌاي داص دٍد را دارهر
و ًم خوبي غيس محؾ و مبتوي بس روغٌاي غلٍم طبيػي
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روشهاي تحقیق
• پژوهشهاي علمي از منظرهاي مختلفي تقسیم شده اند :
از منظر زمان  :روشهاي گذشته گرا و آينده گرا
از منظر كاركردي  :روشهاي نتيجه گرا و تصميم گرا
از منظر داده ها  :روشهاي كمي و كيفي
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روشهاي تحقیق
پژوهشها به طور كلي باتوجه به دو مالك تقسیم مي شوند :

• با توجه به هدف :
بنيادي  ،كاربردي و تحقيق و توسعه )) R & D
• با توجه به نیاز داشتن به فرضیه :
اكتشافي  ،توصيفي ( غير آزمايشي ) و آزمايشي
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تحكيكات بساطاس ًرف تحكيق طي هٍع اطت :
 -1بويادي :
ًرف در اين هٍع تحكيق ازمٍن هظسيي ًا  ،تبيين روابط بين پريرى ًا وافشودن بي محمٍغي داهظ مٍخٍد دريم زميوي
داص اطت و:
 - 1هظسيي ًا را بسرطي هسدى واهٌا را تايير ،تػريو يا رد مي هور.
 -2با تبيين روابط بين پريرى ًا بي هعف لٍاهين واؼٍل غلمي مي پسدازهر.
 -3محمٍغي داهضتويٌا را در رابطي با اؼٍل ولٍاهين غلمي تٍطػي مي دًر.
اين هٍع تحكيق هتيحي گساطت ودر رابطي با هيازًاي تؽميم گيسي هيضت .
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 -2هاربسدي :

ًرف تحكيكات هاربسدي تٍطػي داهظ هاربسدي در يم زميوي داص اطت .
اين تحكيكات :
 -1در خٌت هاربسد غلمي داهظ ًرايت مي غٍد.
 -2در رابطي با هيازًاي تؽميم گيسي اطت .
 -3تحكيق وتٍطػي :
اين تحكيق فسايوري اطت هي بي موظٍر تروين وتعذيػ مواطب بٍدن يم فساوردى امٍزغي و
طسحٌا  ،روغٌا وبسهامي ًاي درطي اهحام مي غٍد و ًرف ان تروين يا تٌيي بسهامي ًا  ،طسحٌا
وماهور ان اطت .
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تحقیق اكتشافي
• تحقيقات اكتشافي به تحقيقاتي اطالق مي گردد كه يك متغير
دارند و به همين سبب فاقد فرضيه هستند و به جاي فرضيه
از سوال استفاده مي كنند .
• اين نوع از تحقيقات تنها به دنبال دستيابي به شناخت از
وضعيت موجود ( وضعيت متغير مورد نظر ) هستند .
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تحكيكات تٍؼيفي (غيسازمايعي )
 اين هٍع تحكيكات غامو محمٍغي روغٌاي ي اطت هي ًرف ان تٍؼيف غسايط يا پريرى ًاي
مٍرد بسرطي اطت .
 اخساي اين تحكيق توٌا بساي غوادت بيعتس وؿػيت يا همم بي

تؽميم گيسي اطت .
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اهٍاع تحكيق تٍؼيفي
 .1تحقیق پیمایشي :

این نوع تحقیق براي بررسي توزیع ویژگیهاي یك جامعه
آماري به كار مي رود و به این پرسشها پاسخ مي دهد كه :
ماهیت وضعیت موجود چیست؟
چه رابطه اي میان رویدادها وجود دارد؟
وضعیت موجود چگونه است ؟
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اهٍاع تحكيق پيمايعي :
الف ) بسحضب ححم همٍهي دوهٍع اطت :
 -2در مكياس بشرگ
 -1در مكياس هٍچم
ب ) “بٍرگ” و”گال” تحكيق پيمايعي را بي طي دطتي تكضيم هسدى اهر :
 -1روش مكطػي ( ) Cross Sectional
بي موظٍر گسداوري دادى ًا دربارى يم يا چور ؼفت دريم مكطع زماهي (تٍؼيف خامػي بساطاس يم يا چور متغيس)
مثال  :بسرطي ميشان غاللي داهعحٍيان طال ادس بي فػاليتٌاي ًوسي
 -2روش طٍلي ( ) Longitudinal
در اين هٍع از تحكيق دادى ًا در طٍل زمان ويا زماهٌاي مذتلف گسداوري مي غٍد تا بسحضب زمان تغييسات مٍرد بسرطي لسار
گيسد.
 -3روش دلفي
زماهي هي بذٍاًيم دربارى اتفاق هظس يم خمع ؼاحب هظس دربارى يم مٍؿٍع داص بي بسرطي بپسدازيم از روش دلفي اطتفادى
مي هويم.
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 .2الرام پژوًي :
 با اطتفادى از اين روش مٍلػيتٌاي هامػين ملمٍس مسبٍط بي الرامٌا وغمليات معذػ مي گسدد
وبٌبٍد مي يابر.
ً رف غوادت معنالت مبتال بي وپ ي بسدن بي راًٌاي هاًظ اين معنالت اطت .
 از مشيتٌاي اين هٍع از تحكيق اين اطت هي بساطاس هتايج بي دطت امرى مي تٍان بالفاؼلي تػريو يا
تغييسات الزم را بي غمو اورد.
 دراين هٍع از پژوًظ مريس يا مػلم دٍد پژوًعگس اطت ومي تٍاهر بساي معذػ هسدن مٍلػيتٌاي
هامػين در رابطي با فػاليتٌايظ  ،روش غلمي را بي هاربسدى وبا اين روش فػاليتٌا را بٌبٍد بذعر.
 تفاوت اين روش با پژوًعٌاي هاربسدي اين اطت هي در اين روش بي دهبال تػميم هتايج هيضتور وبي
ًرف رطيرن بي غوادت غلمي دربارى مضالي ويژى اي اطت هي دٍد با ان طسوهار دارهر.
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مساحو الرام پژوًي
 -1تعذيػ وبسهامي ريشي ( غوادت ويژگيٌاي مٍلػيت هامػين ،گضتسدگي وابػاد  ،غلو احتمالي
وبسهامي ًا )
 -2الرام بساي حو معنو (الرام بساطاس بسهامي تػيين غرى )
 -3معاًرى ومالحظي ميشان تغييسات اهحام غرى خٌت رفع معنو
 -4تحليو هتايج وتػريو يا بٌبٍد وؿػيت

پيظ فسؿٌاي الرام پژوًي
 -1الرام پژوًي  ،غوادت بيعتس  ،اگاًتس غرن هضبت بي وظايف واهحام بٌتس ان را ممنن مي طازد .
(افشايظ وبٌبٍد غملنسد )
 -2تحسبيات لابو اهتكال بي ديگسان دٍاًر بٍد.
 -3تبادل اطالغات  ،هارگسوًي واحتسام متكابو را بي ًمساى دارد.
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دطتاوردًاي الرام پژوًي

 -1معذػ هسدن مٍلػيت هامػين
 -2اغواغرن با روغٌاي هٍ
 -3هٍاوري واغاغي روغٌاي هٍ
 -4ارتباطات وتػامالت بيعتس
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تحكيكات تٍؼيفي
 - 3بسرطي مٍردي
در اين هٍع تحكيق يم مٍرد اهتذاب غرى و از خوبي ًاي مذتلف مٍرد بسرطي لسار ميگيسد .
ًرف در اين هٍع از پژوًظ معاًرى تفؽيلي ابػاد مسود مطالػي و تفضيس و غماًرى از ديرگاى هو گساطت .
(چي  ،چسا و چگٍهي ) يا (هي  ،هحا  ،چي  ،چسا  ،چگٍهي )
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ويژگيٌاي بسرطي مٍردي
ممنن اطت واحر تحشيي و تحليو متعنو از رويرادًٌا و افساد مذتلف باغر هي در اين ؼٍرت
باير از اخشاء تعنيو دًورى همٍهي گيسي هسد .
در مطالػات روان غوادتي زياد اطتفادى مي غٍد ؛( غوادت و تٍؼيف وؿع مٍخٍد با غوادت
غسايط گزغتي هي بي حال اهحاميرى اطت ).
تروين فسؿيي بساي بيان غلو اين وؿػيت  ،بسرطي فسؿيات .
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بسرطي مٍردي
• مساحو بسرطي مٍردي:
 -1بيان مضالي و اهتذاب مٍرد (واحر تنميو )
 -2اهحام غمليات ميراهي (گسداوري دادى ًا )
 -3طازماهرًي دادى ًا
 -4تروين گشارش
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 - 4مطالػات لٍم اهگاري ))Ethnographic Studies
اين روش هي روش لٍم غواطي فسًوگي ًم هاميرى مي غٍد يم روش معاًرى در مطالػي ميراهي اطت هي در اوادس لسن هٍزدًم رواج يافت .

 در اين روش پژوًعگس با اطتفادى از روش معاًرى تٍام با معارهت  ،افساد مٍرد مطالػي را در محيطي هامال ازاد و
طبيػي معاًرى مي هور .
 پيظ فسض اطاطي اين روش اين اطت هي مٌمتسين رفتار افساد در گسوى ًا فسايور پٍياي ي تػاملٌاي پيچيرى اي اطت هي
غامو غواؼسي بيظ از والػيتٌا  ،امار و غٍاًر مضتكيم اطت .
 لٍت اين مطالػات اين اطت هي رفتار طبيػي افساد دريم مٍلػيت والػي معاًرى غرى اطت .
 پيظ فسض اين اطت هي رفتار ادمي تحت تاثيس تاثيس مٍلػيتي اطت هي رفتار در ان بي مٍلع مي پيٍهرد.
 بسدالف تحكيق رطمي هي خوبي همي و لياطي دارد اين تحكيق خوبي هيفي و اطتكساي ي دارد .
مثال  :روابط اختماغي در زهراهي والع در غٌس تٌسان
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 - 5تحليو محتٍي
دراين روش :
 محتٍاي اغنار وپوٌان پيامٌا بي طٍر هظام دارو هيفي تٍؼيف مي غٍد . دادى ًاي هيفي بي دادى ًاي همي تبريو می غٍد . با تحليو پيامٌا مي تٍان بي مٍارد زيس پاطخ گ فت : -1ويژگيٌاي غذؽيت ًاي هام بسدى در متن
 -2پيعيوي پيام
 -3اثسًاي پيام بي مذاطبان
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ویژگیهای تحلیل محتوی
• تحلیل محتوی تکنیکی غیر مخل است ؛
• تحلیل محتوی مطالب بی ساخت را می پذیرد ؛
• تحلیل محتوی به متن حساس است و از این رو قادر است
داده ها و شکلهای نمادین را پردازش کند ؛
• تحلیل محتوی می تواند از پس حجم عظیم داده ها برآید .
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مٌمتسين ويژگيٌاي تحليو محتٍي :

 -1تٍؼيف ويژگيٌاي يم پيام
 -2اطتوباط دربارى فسطتورگان پيام وداليو وپيعامرًاي پيام
 -3اطتوباط خوبي ًاي فسًوگي پيام

تحليل محتوي روش مناسبي براي پاسخ دادن به
پرسشهايي است كه درباره محتواي يك پيام مي توان داشت .

26

تاریخچه تحلیل محتوی
• تفسیر یا هنر تعبیر متون دینی
• جنگ جهانی اول و دوم
• تنظیم قواعد و توجه به نمادهای سیاسی
• پیشرفت علوم و تکنولوژی
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تعاریف تحلیل محتوی و تعریف برگزیده
•
•
•
•
•
•

چيزی همانند طبقه بندی پيامها و محتوای آنها ؛
نوعی سازماندهی تحقيقات بر اساس قواعد مدون ؛
بررسی آماری رفتارهای کالمی ؛
فنی برای بيان سازمان يافته مطالب ذهنی توأم با توصيف
کمی در جهت آشکار کردن محتوای پيام در ارتباطات ؛
تکنيکی پژوهشی برای توصيف عينی منظم و کمی از
محتوای آشکار پيام ؛
تکنيکی پژوهشی برای استنباط تکرارپذير و معتبر از داده
ها در مورد متن آنها ؛
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انواع تحلیل محتوی
• تحلیل محتوای عمل گرایانه  :روشهایی که عالئم بر حسب علل و عوامل یا آثار محتمل آنها
طبقه بندی می شود ؛
( مانند شمارش تعداد دفعات بیان چیزی است که احتماال به ایجاد نگرش مثبت
در شنوندگان می انجامد )
• تحلیل محتوای معنایی  :روشهایی که عالئم بر حسب معنایشان طبقه بندی می شوند ؛
( مانند شمارش دفعات اشاره به موضوع  ،قطع نظر از واژه هایی که برای ان به کار رفته اسـ )
• تحلیل محتوای عناوین  :روشهای ارائه فراوانی اشاره به موضوعات خاص
( اشیا  ،اشخاص  ،گروهها و مفاهیم )و به طور کلی تحلیل موضوع ( مانند اشاره به عملکرد
گروه )
• تحلیل محتوای خصوصیات  :روشهای ارایه خصوصیات معین مورد اشاره
• ( مانند اشاره به روحیه اشغال گری )
• تحلیل محتوای توصیف  :روشهای ارایه فراوانی موضوعات خاصی که به شیوه خاصی
توصیف شده است ؛
( مانند اشاره به اسرائیل به عنوان رژیم اشغالگر )
• تحلیل محتوای عالئم  :روشهایی که محتوا بر اساس خصوصیات روانی ومادی عالیم طبقه
بندی می شود .
( مانند تعداد دفعات به کار گیری واژه اسرائیل )
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چارچوب تحليل محتوی
•
•
•
•
•
•

داده هايی که به تحليلگر منتقل شده است ؛
متن داده ها ؛
نحوه ابراز واقعيت
هدف تحليل محتوی ؛
استنباط به عنوان مهمترين فعاليت در تحليل محتوی ؛
اعتبار به عنوان معيار نهايی موفقيت ؛
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داده های تحلیل
( مواد مقدماتی تحلیل محتوی )
• نخست بايد مشخص کرد که داده ها چيست و از چه جمعيتی
گرفته شده است ؛
• ترکيب و ساختار داده ها ارايه شده و داده ها بر حسب
واحدها  ،مقوالت و متغيرها توصيف می شوند ؛
• رابطه داده ها با تحليلگر يک طرفه است و تحليلگر بازخور
تصحيح کننده ای نسبت به منبعی که برای کسب اطالعات
انتخاب کرده ندارد .
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متن داده ها
• در هر تحليل محتوی  ،بايستی متنی که داده ها نسبت به آن
تحليل می شود تصريح شود ؛
• متن داده ها شامل تمام اوضاع و شرايط محيطی  ،عوامل
مقدم و همزيست با پيامدهاست است ؛
• در هر کار تحقيقی بايد حد و مرزی را که تحليل از آن
فراتر نمی رود مشخص کرد .
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نحوه ابراز واقعیت
• پژوهشگر بايستی بتواند بين دو نوع شناخت تفکيک قايل
شود :
• شناخت چيزی که ماهيت آن متغير و ناپايدار است ؛
• شناخت چيزی که ماهيت و روابط آن ثابت و پايدارواست .
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هدف تحلیل محتوی
• در هر تحليل محتوايی هدف از تحليل داده ها بايستی به
روشنی بيان شود ؛
• هدف استنباط چيزی است که تحليلگر به دنبال شناخت آن
است .
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استنباط به عنوان مهمترین فعالیت در تحلیل محتوی
• در هر تحليل محتوی کار اصلی پژوهشگر استنباط از روی
داده ها در باره جنبه های خاصی از متن آنها و توجيه
استنباطها بر حسب شناخت عوامل پايدار در نظام مورد
نظر است .
• در اين فرايند داده ها به عنوان نماد به شمار می آيند يا
باعث آگاهی در باره موضوع مورد نظر خواهند شد .
• استفاده از نظريه ها برای دستيابی به سازه تحليلی ( متغير
وابسته ) بر پايه داده ها ( متغير مستقل )
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متن به صورتی که تحليلگر
ترسيم کرده است

نتايج
استنباط

متن واقعی

داللت احتمالی
هدف
تحليل محتوی

روابط پايدار

پديده يا
داده های واقعی
اوؿاع و غسايط حاکم بس دادى ًا

عوامل مؤثر
دادى ًا
داده ها

سازه های تحليلی

چارچوب تحليل محتوی
36

اعتبار به عنوان معیار نهایی موفقیت
• مشخص کردن نوع شواهد مقتضی برای اعتبار بخشی به
نتايج ؛
• مشخص کردن معيارهای اعتبار بخشی پسينی ؛
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مساحو تحليو محتٍي :
 -1مسحلي لبو از تحليو (امادى طازي وطازماهرًي):
 -1/1اهتذاب محتٍاي مستبط با مٍؿٍع تحكيق
 -2/1بيان اًراف  ،فسؿیات وطئٍاالت تحكيق
 3/1بيان مالهٌاي ي هي بساطاس اهٌا تفضيس هٌاي ي اهحام

مي غٍد.
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 -2گرداوری وبررسی مواد پیام

• بسرطي يػوي رمشگزاري (فسايوري اطت هي بي وطيلي ان دادى ًاي دام بي ؼٍرت موظم در
واحرًاي ي هي امنان تٍؼيف دليق محتٍي را فساًم مي اورد لسار مي گيسهر ) .
• رمشگزاري غامو طي هٍع اهتذاب اطت :
 -1اهتذاب واحرًا  :غامو واژى ًا  ،خمالت  ،مٍؿٍغات و...
 -2چگٍهگی غمارش (اهتذاب طيضتم غمارش) :بسرطي واژى
ًا يا واحرًاي بسگشيرى
 -3مكٍلي بوری (اهتذاب مكٍلي ًا) :بساطاس ويژگيٌاي واحر
اهتذاب غرى
• طبكي بوري غواؼس تعنيو دًورى يم محمٍغي بي وطيلي تمايش وبػر گسوى بوري بساطاس
غباًت ومالهٌاي از پيظ تػسيف غرى ؼٍرت می گیسد .

مقوله بندي همان ساختاردادن به محتوي است .
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 -3پسدازش دادى ًا

پردازش داده هاي رمزگذاري شده كه به دوصورت انجام مي
شود:

 -1دستي
 -2كامپیوتري
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فرایند تفصیلی تحلیل محتوی
•

•
•
•
•
•
•

گرداوری داده ها شامل :
 واحد بندی نمونه گیری ثبت و ضبط ( گزارش )تقلیل داده ها
استنباط
تحلیل
اعتبار بخشی
آزمون تطابق با روشهای دیگر
آزمون فرضیه با توجه به داده های دیگر
41

واحد بندی
• واحدها حاصل تعامل واقعيت و مشاهده گرند ؛
• واحدها تابع واقعيتهای تجربی  ،اهداف تحقيق و مقتضيات
تکنيکهای موجود است ؛
• در تحليل محتوی سه نوع واحد قابل تشخيص است :
 واحدهای نمونه گیری  :بخشهايی از واقعيت مورد مشاهده يا جريان بيانی منبعتحقيق که مستقل از هم به شمار ميايند ؛

 واحدهای ضبط  :بخشهايی از واحد نمونه گيری که به طور جداگانه قابل تحليل هستند ؛( بخش خاصی از محتوی که بر حسب جايگاهش در مقوله ای معين توصيف می شود ).
 واحدهای متن  :واحدهای متن حدود اطالعات متن را که می توان برای توصيف واحدضبط به کار بردمعين می کند .
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توصیف واحدها
واحدها را می توان به چند طریق مشخص کرد :
• واحدهای عینی  :مانند کتاب  ،شماره روزنامه  ،نامه  ،شعر و ...؛
• واحدهای نحوی  :کلمات  ،جمالت  ،تشبيهات و  ...؛
• واحدهای اشاره  :اشياء  ،اشخاص  ،رويدادها  ،کنشها و ...؛
• واحدهای گزاره ای  :گزاره های خبری و انشائی ،

• واحدهای موضوعی  :مانند موضوعات سياسی  ،اجتماعی و ...
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نمونه گیری
نمونه یا ( )sampleعبارت از قسمت یا تکه و یا کسانی است که
به عنوان نماینده تمام یک جنس یا گروه عرضه می شود.
( نمایش یک مورد کوچکتر از یک جمع بزرگتر)
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دالیل نمونه گیری
 -1محدودیت زمان ؛
 -2محدودیت امکانات(هزینه) ؛

 -3بحران سازی اطالعات زیاد(دشواری تجزیه و تحلیل).

45

نکات قابل تأمل
 .1تعداد نمونه ها ( اولویت انتخاب حداقل ) ؛
 .2حداقل در علوم طبیعی به سبب تشابه
خصوصیات نمونه ها بر خالف علوم
اجتماعی به سبب تفاوتها ؛
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انواع روشهای نمونه گیری
شرایط انتخاب نمونه :
 -1انتخاب حد مطلوب تعداد نمونه ها ؛
 -2ضرورت شانس مساوی داشتن و یکسان
برای انتخاب شدن به عنوان نمونه آماری ؛
زیرا در غیر این صورت :
 تحقیق جنبه علمی ندارد ؛ نتایج قابل تعمیم نیست .47

روشهای نمونه گیری
 -1نمونه گیری تصادفی ساده
انتخاب نمونه مورد نیاز ( )nاز جامعه آماری ( )Nبه گونه ای
که هر یک از اعضاء شانس یکسان برای انتخاب داشته باشد.
مثال :
نوشتن اعداد 1تا ...و انداختن در جعبه و به تعداد نمونه
های مورد نياز در آوردن.
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 -2نمونه گيری تصادفی نظام مند
انتخاب نمونه مانند روش اول تصادفی است ولی شیوه
انتخاب
متفاوت است.
این روش دو مرحله دارد :
نقطه شروع به طور تصادفی انتخاب می شود.
بسته به تعداد مورد نیاز به طور سیستماتیک و با فواصل
معین انتخاب می شوند.
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مزایای این روش نسبت به اولی :
• سریعتر از روش اولی است(.صرفه جویی در زمان)

• دارای هزینه کمتری است.
• امکان اینکه یک بخش از شانس کمتری بر خوردار باشد
کمتر است.
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 -3نمونه گیری از طریق طبقه بندی
 افراد جامعه آماری از جهت خصوصيات که دارند ازيکديگر
متمايز می شوندو به طبقات مختلف تقسيم می شوند.
 پس از تقسيم به طبقات مختلف به صورت تصادفی ساده يا
سيستماتيک انتخاب می کنيم.
مثال  :انتخاب  100نفر از دانشجويان دانشکده تقسيم به  5رشته
و انتخاب  5بيست نفر به شيوه تصادفی يا متناسب با تعداد و
درصد آنها.
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 -4نمونه گيری منطقه ای
اين روش مانند روش طبقه بندی است با اين تفاوت که به جای
خصوصيات ،مناطق جغرافيايی مورد نظر است.

 -5نمونه گيری خوشه ای
چنانچه جامعه آماری را در چند مرحله به اجزاء کوچکتر محدود
کرده از ميان آنها چند واحد کوچک را برای نمونه گيری انتخاب
کنيم  .اين روش نمونه گيری خوشه ای ناميده می شود.
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مالحظات عمومی درباره حجم نمونه
 مطالعات پیمایشی نمونه های بزرگتری نسبت به تجربی نیزمند است .
 هنگامی که گروه نمونه برای مقایسه به گروههای کوچکتر تقسیم می
شود باید نخست نمونه بزرگتر را انتخاب کرد تا حجم گروههای فرعی
برای منظور ما مناسب باشد.
 هر چه نمونه بزرگتر باشد اندازه اشتباه نمونه گیری کمتر است.
 در ارسال پرسشنامه باید حجم نمونه بسیار باشد زیرا ریزش بسیار
خواهد بود.
 عامل دسترسی به آزمودنیها و هزینه و زمان از مالحظات اساسی است.
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ثبت و ضبط ( گزارش )
برای ثبت و ضبط داده ها باید به نکات زیر توجه داشت :
• خصوصيات مشاهده گران ( کد گذاران و داوران )
• تعليم و آماده سازی مشاهده گران برای ضبط داده ها ؛
• معنا شناسی داده ها ( روشهای تعريف معنای مقوله ها )
• تهيه برگه داده ها شامل اطالعات اجرايی  ،اطالعات در باره سازمان
داده ها و اطالعات در باره داده ها يا پديده های مورد ضبط .
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ديلي زياد

متٍطط

زياد

ديلي هم

هم

طٍاالت

مياهگين
فساواهي

درؼر

فساواهي

درؼر

فساواهي

درؼر

فساواهي

درؼر

فساواهي

اهحساف مػيار

درؼر

ج
3
طازمان

3

1/11

3/10

9

9

3/33

31

10

15

37

7/51

5

2

5/18

9/6

926/0

37/1

783/0

45/1

هارهوان
4

8/13

14

3/48

10

5/34

1

4/3

751/0

72/1

روحيي
5
فايرى

1

4/3

2/17

14

3/48

10

5/34

711/0

83/1

4

8/13

7

1/24

15

7/51

2

9/6

55/1

948/0

3

7/10

12

9/42

11

3/39

2

1/7

57/1

79/0

غرن با معنالت

مياهگين هو

5/1 -+611/0
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