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مقدمه :

هاي اساسی موفقیت در یک کار پژوهشی به کارگیري روش تحقیـق ،  بدون شک یکی از شرط

ا با کند مراحل انجام تحقیق ردرواقع روش تحقیق به محقق کمک میمتناسب با موضوع پژوهش است . 

. به عبارت دیگر روش تحقیق همانند چراغی است کـه مسـیر   م طی نمایدترتیب مناسب و به طور منظ

شود . ع انحراف وي از راه دستیابی به اهداف تحقیق میتحقیق را براي محقق روشن ساخته و مان

و هـا کند با به کارگیري توصـیه ر ، روش تحقیق خاصی را انتخاب میگهنگامی که یک پژوهش

د اعتبار پژوهش خود را افزایش شمندان آن حوزه بیان کرده انهایی که صاحب نظران و اندیدستورالعمل

اعتبار بیرونی پژوهش توان گفت به کارگیري صحیح روش تحقیق اعتبار درونی و دهد . بنابراین می می

کند . را تضمین می

در این فصل ابتدا تعاریفی از تحقیق ، روش تحقیق و انواع تحقیق ارایـه نمـوده و سـپس روش    

گیري چنین به جامعه آماري ، روش نمونهستفاده شده در این پژوهش را توضیح می دهیم . همتحقیق ا

، ابزارهاي گردآوري اطالعات و شیوه تجزیه و تحلیل آنها نیز پرداخته می شود .

) تعریف تحقیق 1-3

جه از تحقیق تعاریف زیادي ارایه شده است . درواقع هریک از اندیشمندان و صاحب نظران با تو

به حوزه تخصصی خود این واژه را تعریف کرده اند .

تحقیق بر وزن تفعیل ، یعنی درست کردن ، پژوهش ، بررسی ، مطالعه و از نظر روش شناسـی  

) .44، ص 1383عبارت است از کاربرد روش هاي علمی در پاسخ گویی به یک سؤال ( دالور ، 

لغت به معناي رسیدگی کردن ، بررسی ، مفهوم تحقیق از زبان عربی گرفته شده است و در

بازجویی ( فرهنگ قریب ) ، وارسی واقعیت ( فرهنگ نفیسی ) ، راست و درست کردن ، به حقیقت 

است . ( فرهی بوزنجانی ، )فرهنگ عمید و لغت نامه دهخدا (امري رسیدگی کردن و بازجویی کردن

) 371، ص 1381
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از :برخی تعاریف دیگر از تحقیق عبارتند

گیر در کشف و فهـم ، کـه بـه نظریـه اي بـراي      تحقیق ، یعنی کار منظم و پی

تعمیم منتهی شود .

 تحقیق عبارت است از یک عمل منظم که درنتیجه آن پاسخ هایی براي سؤال

هاي مورد نظر و مطرح شده پیرامون موضوع تحقیق به دست می آید .

 تجربی و انتقادي در مـورد  پژوهش علمی ، بررسی نظام یافته ، کنترل شده ،

پدیده هاي طبیعی است که روابط احتمالی بین این پدیده ها به وسیله نظریه و فرضیه هدایت 

می شوند .

     تحقیق عبارت است از بررسی کامل موضوع بـه گونـه اي مـنظم و منسـجم و

ـ    ه براساس روش هاي عینی و غیر شهودي ، به منظور کسب اطالعات یا کشف اصـول وابسـته ب

آن .

   تحقیق را می توان به تجزیه و تحلیل ، ثبت عینی و سیسـتماتیک مشـاهدات

هـا و همچنـین بـه پـیش بینـی و یـا       راندن قوانین کلی ، اصول ، نظریـه کنترل شده که به پرو

به کنترل نهایی رویدادها منتج شود تعریف کرد ."احتماال

حقیقـت یـا   ن کشـف  منظمی است که هـدف آ هايعه فعالیتتحقیق ، مجمو

خـواه بـا روش هـاي    زمایشی صـرف و به علم بیشتر است ( خواه با روش آرسیدن از علم اندك 

ترین شکل خود تحقیق واجد دو شرط زیر است : دیگر ) در درست

امربوط و مزاحم می شود .ثیر عوامل نق : شرطی که مانع تاکنترل دقی-1

بسط و تعمیم می صحیح :شرطی که یافته هاي پژوهش را قابلگیرينمونه-2

سازد .



روش تحقیق/ سومفصل 

217

رعایت شرط اول ، اعتبار درونی و رعایت شرط دوم ، اعتبار بیرونی تحقیـق را موجـب مـی    

شود .

بـه  » ناشـناخته  « تـوان دربـاره   یق فرآیندي است کـه از طریـق آن مـی   تحق

جستجو پرداخت و نسـبت بـه آن شـناخت الزم را کسـب کـرد ، در ایـن فرآینـد از چگـونگی         

یـاد مـی شـود   » روش شناسـی  « ها به یافته هـا، تحـت عنـوان    د  و تبدیل آنگردآوري شواه

) .184-185؛ صص 1382( خاکی ؛ 

)انواع تحقیق 2-3

نایی خاص براي طبقه بندي سبب شده است طبقه بندي هاي متفاوتی از انواع درنظر گرفتن مب

روش و چگونگی به « شود . به عنوان مثال در یکی از منابع تحقیقات علمی براساس تحقیقات ارایه می

به دو دسته تقسیم شده اند :» دست آوردن داده هاي مورد نیاز 

تحقیقات توصیفی ( غیرآزمایشی )-1

) 81؛ ص 1376تحقیقات آزمایشی ( بازرگان و دیگران ؛ -2

) را ارایه کرده است .1-3شده در شکل (همچنین آقاي دکتر خاکی طبقه بندي نشان داده
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بندي تحقیق بر مبناي طبقه

هدف

روش

قیق کاربرديتح تحقیق بنیادي(پایه)

تحقیق ارزیابی ايتوسعهتحقیق 

تحقیق عملی(کاري)

تحقیق تاریخی تحقیقی توصیفی

تحقیق پیمایشی(زمینه یابی) تحلیل محتوا

تحلیل علی(آزمایشی) یا تجربیتطبیقی-تحقیق علی

تحقیق همبستگیآزمایش میدانی

مطالعه میدانیفتهي/ مطالعات موردي / ااوموردک

بندي تحقیقات بر اساس هدف و روشتقسیم-)1-3شکل(
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)روش تحقیق3-3

، ( مشتق از واژه یونانی متا یعنی در » Method« روش تحقیق معادلی فارسی براي واژه 

ی و یا معین کردن گام های» در پیش گرفتن راهی « به معنی دقیق » ) راه « و اودوس یعنی » طول « 

) روش 194ص ،1382،خاکیاست که براي رسیدن به هدفی ، می باید با نظمی خاص برداشت . (

علمی یا روش تحقیق علمی ، فرآیند جستجوي منظم براي مشخص کردن یک موقعیت نامعین است .

در پی ) به عبارت دیگر روش علمی با طی کردن مراحلی شخص24، ص 1376و دیگران ، ( بازرگان

دهد :مییافتن پاسخ براي سؤال اصلی تحقیق است و محقق این کار را طی سه مرحله انجام

مرحله اول گسستن : گسستن از سوابق ذهنی و غلبه بر پیش داوري ها 

مرحله دوم ساختن : ایجاد چارجوب نظري و مدل مفهومی تحقیق 

ربی ( کیوي و دیگـران ،  ی به طور تجسه : اثبات درستی یا نادرستی قضیه علممرحله سوم مقای

) مراحل و گام هاي روش علمی از نظر کیوي و کـامپنهود بـا انـدکی تغییـر در     10-12، صص 1370

) نشان داده شده است .2-3( شکل شماره 

به طور کلی می توان گفت روش تحقیق با سه مفهوم ارتباط دارد :

ماننـد روش فلسـفی ، روش   روش تحقیق به معناي رویکرد هستی شناسـی (  -1

علمی ، ... ) 

روش تحقیق به معناي مکاتب فکري و روش هاي تحلیل طبیعـت و جامعـه (   -2

مانند تجربه گرایی ، اثبات گرایی ، ابطال گرایی ، طبیعت گرایی ، ... ) 

مند براي یافتن پاسخ یک پرسـش یـا   ش تحقیق به عنوان یک فرآیند نظامرو-3

مجموعه اي از قواعـد ،  « حقیق در معناي سوم عبارت است از : راه حل یک مسأله که روش ت

ابزار وراه هاي معتبر ( قابل اطمینان ) و نظام یافته براي بررسی واقعیت ها ، کشف مجهوالت 

)201، ص 1382و دستیابی به راه حل مشکالت ( خاکی ، 
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هاي کیفیت ارائه با مدلنظریه هاي مختلف دررابطه از آنجا که در این پژوهش بهره گیري از

) شرکت واحد را تحلیل و BRTاتوبوس هاي تندرو ( اندازيراهشده است تا میزان رضایت مسافران از

می گیرد .بررسی نمائیم می توان گفت این تحقیق از لحاط هدف در زمره تحقیقات کاربردي قرار 

مندي ها ، اصول و فنونی کـه  ونیقاتی هستند که نظریه ها ، قاندرواقع تحقیقات کاربردي تحق

گیرنـد . ایـن نـوع    مسایل اجرایی و واقعـی بـه کـار مـی    در تحقیقات پایه تدوین می شوند را براي حل

تحقیقات بیشتر بر مؤثرترین اقدام تأکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند . این تأکیـد  

سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود . ( خاکی بیشتر به واسطه آن است که تحقیقات کاربردي به

) 202؛ ص 1382؛ 
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هاي روش علمی از نظر کیوي و کامپنهودمراحل و گام)2- 3(شکل شماره 

:پرسش آغازی1گام

:مطالعات اکتشافی2گام

مطالعه متون هاي اکتشافیمصاحبه



روش تحقیق/ سومفصل 

222

اسـت . غـرض از   » تحقیق توصـیفی  « همچنین این پژوهش از لحاظ روش تحقیق 

چه اتفاقی دارد « و » چه کسی ؟ « ، » چقدر ؟ « پرسش هایی مانند این گونه تحقیق ، پاسخ گویی به 

کند و به شرایط یا روابـط  آنچه را که هست توصیف و تفسیر میاست . تحقیق توصیفی ، » می افتد ؟ 

موجود ، عقاید متداول ، فرآیندهاي جاري ، آثار مشهود یا روندهاي در حال گسترش توجه دارد . توجه 

رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شـرایط موجـود   "ول به زمان حال است . هرچند غالباآن در درجه ا

) .210؛ ص 1382می شوند مورد بررسی قرار می دهد . (خاکی ؛ مربوط

البته در این پژوهش از روش همبستگی استفاده می شود . در تحقیق همبستگی هـدف اصـلی   

ن دو یا چند متغیر کمی ( قابل سنجش ) وجود دارد و اگر این اي بیکه مشخص شود آیا رابطهآن است

رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است . مطالعات همبستگی تعدادي از متغیرهایی را که تصور می 

شود با یک متغیر پیچیده عمده مرتبط هستند ارزیابی می کند . نکته مهمی که باید به خاطر سپرد این 

یک رابطـه را  "ستگی هرگز یک رابطه علت و معلولی تبیین نمی سازد ، بلکه صرفااست که تحقیق همب

) 218-219؛ صص 1382خاکی ؛ توصیف می کند (

برهمین اساس باعنایت به فرضیه هاي اصلی تحقیق هدف از به کـارگیري روش همبسـتگی در   

و رضایت مسافران وسائط )BRTهاي تندرو(اندازي اتوبوسبین راهآیااین تحقیق این است که دریابیم 

بدین ترتیب باتوجه به مطالب یاد شده می تـوان ایـن   اي وجود دارد یا خیر ؟حمل و نقل عمومی رابطه

تحقیق را از نوع تحقیقات همبستگی دانست .

)قلمرو مکانی تحقیق ( جامعه آماري )4-3

ء که حداقل داراي یک صـفت  جامعه آماري عبارت است از مجموعه اي متجانس از افراد یا اشیا

مشترك باشند . باتوجه به تعریف ارایه شده و اهداف و فرضیه هاي پژوهش در این تحقیق داراي جامعه 

به عنوان وسـیله رفـت و آمـد درون    )BRTتندرو(آماري هستیم ؛  کلیه شهروندانی که از اتوبوس هاي 

شهري استفاده می کنند . 
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)قلمرو زمانی تحقیق5-3

) ایـن تحقیـق   یفی و پیمایشی ( توزیع ، جمع آوري و تجزیه تحلیل پرسشـنامه هـا  بخش توص

گیرد و در بخش بررسی شاخص هاي ارزیابی عملکـرد ، وضـعیت شـرکت واحـد     را دربرمی1386سال 

مورد بررسی قرار گرفته است .1374-86اتوبوس رانی تهران و حومه در فاصله سال هاي 

حجم نمونه)روش نمونه گیري و تعیین6-3

انجام هر تحقیق علمی مستلزم صرف هزینه و زمان است ، به همین دلیل در مواقعی که جامعه 

بایستی از اراچضاي آن وجود ندارد ، پژوهشگر به نآماري گسترده و بزرگ است و امکان بررسی همه اع

ي شده ، در نهایت این طریق انتخاب نمونه از جامعه آماري و بررسی و تجزیه و تحلیل اطالعات گردآور

اطالعات و نتایج را به جامعه آماري تعمیم دهد . برهمین اساس و به منظور افزایش اعتبار بیرونی ( قابل 

تعمیم بودن نتایج به جامعه آماري ) نمونه گیري بایستی باتوجه به مسـایلی از قبیـل اهـداف تحقیـق ،     

زمانی و ... به طـور صـحیح انجـام شـود . در ایـن      ساختار و ویژگی هاي جامعه آماري ، امکانات مالی و

تحقیق براي برآورد حجم نمونه از فرمول زیر استفاده شده است .

:)BRTهاي تندرو(اتوبوسمسافران برآورد حجم نمونه

N = 2,000,000
Za/2 = 1،96 Z2

a/2 = 3،8416
P = 0،5 pq = 0،25
q = 0،5

n = N* Z2
a/2 * Pq 1920800 = 150

N*d + Z2
a/2 * Pq 12800،9604

d = 0،08 d2 = 0،0036
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ها حداکثر نمونه را به دست خواهد داد مقدار آنqو pبراي 0.5از آنجا که درنظر گرفتن مقدار 

درنظـر  0.08برآورد ) را نیـز برابـر بـا    ( دقت اطمینان با میزان خطاي dدرنظر گرفته و مقدار 0.5را 

گرفته شد . تعداد افراد جامعه آماري نیز باتوجه به اطالعات موجود در مـورد شـهروندان اتوبـوس هـاي     

توسط اتوبوس هـاي شـرکت   BRTنفر  ( جابه جایی روزانه مسافر 000/000/2برابر با ) BRT(تندرو

فرمول مشخص شد نمونه مـورد نیـاز در مـورد مسـافران     واحد ) می باشد که با قرار دادن این اعداد در 

نفر می باشد ولی براي افزایش اطمینان در مورد جامعه آماري تعداد BRT(150(اتوبوس هاي تندرو 

پرسش نامه توزیع گردید .200

)ابزار جمع آوري اطالعات 7-3

در این تحقیق از دو روش براي جمع آوري اطالعات استفاده شده است :

)مطالعات کتابخانه اي و بررسی اسناد و مدارك1-7-3

آوري اطالعات مربوط به شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه از قبیل تاریخچه ، براي جمع

ساله این سازمان12اساسنامه ، نمودار سازمانی ، اطالعات پرسنلی و همچنین ارزیابی عملکرد 

اده شده است .) از این شیوه استف86-1374( 

)پرسش نامه 2-7-3

ش این روش یکی از ابزارهاي تحقیق و روش مستقیم براي کسب داده هاي تحقیق است . پرس

دهد. ها ، پاسخ الزم را ارایه میها ) است که پاسخ دهنده با مالحظه آننامه مجموعه اي از سؤال ( گویه

تـوان  می دهد . از طریق سؤاالت پرسش نامـه مـی  ها داده هاي مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل این پاسخ

دانش ، عالیق و نگرش فکري فرد را مورد بررسی قرار داد . براي باال بردن دقت داده هـاي تحقیـق نیـز    

توصیه می شود که تکمیل پرسش نامه همراه با سایر ابزار گردآوري داده ها باشـد ( سـرمه و دیگـران ،    

)82، ص 1382
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پرسش نامه طراحی و توزیع شده است ، یکی پرسش نامه سـنجش رضـایت   در این تحقیق دو 

هر دو پرسش نامـه از نـوع بسـته    .) BRT(و دیگري پرسش نامه مسافران اتوبوس هاي تندرو مشتریان 

مشتریانشده اند . براي سنجش میزان رضایتگزینه اي لیکرت تنظیم5ها در قالب طیف بوده و پاسخ

سؤال و براي سنجش میزان رضایت مسافران اتوبوس 15مشتریان(مسافران)نامه سنجش رضایت پرسش

پرسـش نامـه مسـافران    )3-3ول (سؤال متناظر طراحی شده اسـت . جـد  35نیز )BRT(هاي تندرو 

نحوه طراحی سؤاالت را باتوجه بـه ابعـاد  و شـاخص هـاي مربـوط نشـان       ) BRT(اتوبوس هاي تندرو 

می دهد .



روش تحقیق/ سومفصل 

226

)BRTهاي تندرو(نامه مسافران اتوبوساي پرسشراهنم1- 3جدول 
شماره سوالتعداد سواالتشاخصبعدمفهوم

میزان رضایت 
مسافران از کیفیت 

هاي خدمات اتوبوس
)BRTتندرو(

خدمات

11هاتعداد باجه

2-23دسترسی به باجه بلیط

نحوه پرداخت پول و 
مقدار آن

25-4

6-27تمیزي

8-411امنیت

12-314هادسترسی به ایستگاه

استفاده از تکنولوژي 
مکمل

317-15

پاسخگویی کنترل 
خطوط

219-18

BRTسرعت

تعداد توقفات پشت 
چراغ

120

121هاتعداد اتوبوس

122خراب شدن در مسیر

23-426زمان انتظار

رفتار رانندگان

ورد و عملکرد طرز برخ
رانندگان

228-27

129نحوه پوشش رانندگان

محیط 
ارگونومیک

هاي داخل تعداد صندلی
اتوبوس

231-30

سیستم سرمایشی و 
گرمایشی

233-32

هاي داخل دستگیره
اتوبوس

134

135هاراحتی ایستگاه
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)مقیاس سنجش3-7-3

ندازه گیري است .اندازه گیري عبارت است از نسبت دادن یکی از مراحل اساسی در پژوهش ، ا

اعداد به خصوصیات ، اشیاء یا افراد برطبق قواعد منطقی و قابـل قبـول . بـراي نسـبت دادن اعـداد بـه       

) ، مقیاس هـاي انـدازه گیـري بـه چهـار      49، ص 1377متغیرها چند قاعده معروف وجود دارد ( آذر 

دسته تقسیم می شوند :

یاس اسمی الف ) مق

این مقیاس ساده ترین و ابتدایی ترین نوع مقیاس است که در حقیقت یک مقیاس کیفی است 

.و کمک می کند تا افراد و رویدادها در بعدي مشترك قرار گیرند مانند دختر و پسر

ب ) مقیاس رتبه اي

را بـر پایـه اي   این مقیاس عالوه بر ویژگی هاي مقیاس قبلی ، این ویژگی را دارد که رویـدادها 

خاص رتبه بندي نماید. 

ج ) مقیاس فاصله اي

ترین مشخصه این مقیاس این است که به ارزش هاي آن عدد تعلق می گیرد و این اعـداد  مهم

معناي واقعی عددي دارند این مقیاس کمی می باشد. 

د ) مقیاس نسبی

اس صفر مطلق وجود دارد و تمام ترین مقیاس اندازه گیري است . در این مقیترین و کاملدقیق

)154، ص 1383عملیات ریاضی بر روي آن قابل انجام است ( کاکاوند و همکاران ، 

براي نشان دادن اختالف از مقیاس فاصله اي اسـتفاده مـی شـود . بـرهمین اسـاس در      "اصوال

ف لیکرت ) استفاده پژوهش حاضر به منظور اندازه گیري شاخص ها و متغیرها از مقیاس فاصله اي ( طی

شده است .
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)ابزار تحلیل 4-7-3

-مـی اندازه و میزان مؤلفه ها را باتوجه به یک طیف قراردادي مشخص"مقیاس سنجش صرفا

ها را نشان نمی دهد بنابراین براي تعیین وضعیت مؤلفه ها عالوه بر مقیاس سـنجش  کند و وضعیت آن

( طیـف  باتوجه به مقیاس سنجش و متناظر با طیـف آن به یک ابزار تحلیل نیاز داریم . براین اساس

پنج گزینه لیکرت ) ابزار تحلیل زیر براي تعیین وضعیت مؤلفه ها درنظر گرفته شد .

1حاد2بحرانی3قابل قبول4مطلوب5

وضعیت هریـک از مؤلفـه هـا قابـل تحلیـل      بدین ترتیب باتوجه به میانگین هاي به دست آمده

بیانگر وضـعیت حـاد ،   2خواهد بود . همانگونه که در طیف فوق نشان داده شده است اعداد کوچکتر از 

نشان دهنده وضعیت قابل قبـول و در  4و 3نشان دهنده وضعیت بحرانی ، اعداد بین 3و 2اعداد بین 

ب مؤلفه ها هستند .بیانگر وضعیت مطلو4نهایت اعداد بزرگتر از 

شیوه تحلیل و نتیجه گیري :

براي تحلیل وضعیت هریک از شاخص ها پس از مشخص کردن وضعیت آنها نـوع اقـدامی کـه    

بایستی صورت گیرد باتوجه به جدول زیر تعیین می شود. 
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M≤13≤M≤24≤M≤35≤M≤4≥2میانگین شاخص

مطلوبقابل قبولبحرانیحادوضعیت شاخص
ــهریزي کوتاه مدتبرنامهنوع اقدام ــان برنام ــزي می ری

مدت
ریزي بلند مدتبرنامه

فلسفه تحلیل این است که باتوجه به لزوم توجه به هریک از شاخص هاي مورد نظـر ، سـرعت   

عمل در اقدام از نکات قابل توجه است . بنابراین براي بهبود شاخص ها ، متناظر با هریک از وضعیت ها 

از انواع برنامه ریزي ( کوتاه مدت ، میان مدت یا بلند مدت ) بایستی تدوین و اجرا گردد .، یکی 

2و پایایی1)روایی8-3

نامه) روایی یا اعتبار پرسش1-8-3

مفهوم اعتبار به این سؤال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیري تا چه حد خصیصه مورد نظـر را 

) براي سنجش اعتبار روش هاي متعـددي وجـود دارد   170ص ،1381می سنجد( سرمد و دیگران ، 

که عبارت هستند از : 

الف ) اعتبار محتوا :

در موضوع مورد مطالعه تعیین اعتبار محتوا ویژگی ساختار ابزار است که توسط افراد متخصص

شود . از این حیث اعتبار محتوا به قضاوت خبرگان بستگی دارد .می

:ب ) اعتبار مالکی 

1 Validity
2 Reliability
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گیري در پیش بینـی رفتـار یـک فـرد در     است از کارآمدي یک ابزار اندازهاعتبار مالکی عبارت

شـود . اعتبـار   د در آزمون با یک مالك مقایسه مـی هاي خاص . براي این منظور عملکرد هر فرموقعیت

مالکی بر دو نوع می باشد ؛ اعتبار پیش بین و اعتبار همزمان. 

ج ) اعتبار سازه :

ي تا چه اندازه یک سازه گر آن است که ابزار اندازه گیرازه یک ابزار اندازه گیري ، بیانبار ساعت

اي را که مبناي نظري دارد می سنجد . از جمله روش هایی که براي تعیین اعتبار سازه بکـار  یا خصیصه

می رود عبارت هستند از : تفاوت گروهی ، تغییرات و اعتبار همگرا

این پرسش نامه براساس روش اعتبار محتوا و تأیید نظرات اساتید محترم راهنما و مبناي اعتبار 

مشاور و کارشناسان شرکت واحد اتوبوس رانی ، همچنین اعتبار سازه آن براساس مطالب ارائه شـده در  

ادبیات تحقیق می باشد .

)پایایی یا قابلیت اعتماد پرسش نامه2-8-3

نجش داراي ویژگی تکـرار پـذیري مـی باشـد و درنتیجـه تکـرار       منظور آن است که آیا ابزار س

) 54، ص 1372عملیات به نتایج مشابه می رسیم یا خیر ( ساروخانی ،

براي محاسبه ضریب پایایی یا قابلیت اعتماد شیوه هاي مختلفی وجود دارد :

 اجراي دوباره آزمون یا روش باز آزمایی

تا روش موازي یا استفاده از آزمون هم

 روش تنصیف یا دو نیم کردن

 روش آلفاي کرونباخ

 روش کودر ریچاردسون
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انند قابلیت اعتمـاد  تواستفاده می کنند میSPSSکسانی که براي تحلیل داده ها  از نرم افزار 

اي کرونباخ محاسبه کنند . براي محاسبه آن فرمولی وجود دارد که هرچه گیري را با روش آلفابزار اندازه

نزدیک تر باشد ، قابلیت اعتماد بیشتر است .100د بدست آمده به درص

گیري و ارزیابی تحقیقات علمی و اعتبار (روایی) از اصول اندازمبحث قابلیت اعتماد (پایایی)دو

وري اطالعات، شرط هاي جمع آهایی هستند که جهت مفید و موثر واقع شدن روشبوده و از ویژگی

د. با توجه به این مهم، در تحقیق حاضر تالش شده است که مباحث فوق در مورد روناساسی بشمار می

پرسشنامه مورد بررسی قرار گیرند.

مفهوم روایی به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیري تا چه حد خصیصه ي موردنظر را 

ده هاي حاصل اطمینان داشت .گیري نمی توان به دقت داهی از اعتبار ابزار اندازهمی سنجد . بدون آگا

گیري است . مفهوم یاد شده با این هاي فنی ابزار اندازهپایایی یا قابلیت اعتماد یکی از ویژگی

ایج یکسانی به دست می دهد . ي در شرایط یکسان تا چه اندازه نتامر سروکار دارد که ابزار اندازه گیر

هاي باثبات آزمودنی و یا گیري ویژگیدازه ابزار اندازهست که تا چه انضریب قابلیت اعتماد نشانگر این ا

+ است  (خاکی ، 1سنجد . معموال دامنه ضریب اعتماد از صفر تا یهاي متغیر و موقتی وي را مویژگی

1379.  (

اخ استفاده شده است . رونبدراین تحقیق براي تعیین قابلیت اعتماد نتایج از روش آلفاي ک

ه ي زیر به دست می آید :آلفاي کرونباخ از رابط

a = (J / J-1) * ( SJ / S )

Jتعداد سواالت پرسش نامه

SJواریانس زیر آزمون  ام

S واریانس کل آزمون
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نتایج حاصل از پایایی متغیرهاي تحقیق و کل پرسشنامه بر اساس آزمون آلفاي کرونباخ.2- 3جدول 

تغیر را در براي سنجش آلفاي کرونباخ هر یک از متغیرهاي تحقیق، سواالت مربوط به هر م

ها، در فرمول باال قرار داده و نتیجه را از طریق نرم افزار موردمحاسبه قرار داده ایم که نتایج حاصل از آن

شود، در تمامی موارد میزان مانطور که در جدول فوق مشاهده میآمده است. ه2-3جدول جدول 

همچنین آلفاي کرونباخ را براي کلیه باشد، مورد تایید است.می7/0کرونباخ به علت آنکه بیش از آلفاي 

alphaمتغیرها

خدمات شرکت هاي حمل و نقل 
BRTستم در سی

878/0

BRT812/0هاي سرعت سیستم

733/0رفتار و برخورد رانندگان 

775/0محیط ارگونومیک 

هاي اتوبوساستقراررضایت مسافران از 
)BRTتندرو(

713/0

765/0مشتریانرضایت 
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به دست آمده است و از آنجا که این عدد 879/0سواالت این تحقیق نیز محاسبه کرده ایم که عدد 

می باشد پایایی تحقیق در حد باالیی تائید می شود .7/0بزرگتر از 

)تکنیک هاي آماري استفاده شده در تحقیق9-3

تکنیک ها و روش هاي آمار اسـتنباطی جهـت تحلیـل آمـاري     براي بررسی فرضیات تحقیق از 

سؤاالت استفاده گردیده است . هدف از تحلیل آماري بررسی رابطه میان رضـایت مسـافران بـا کیفیـت     

خدمات ارائه شده از سوي شرکت واحد اتوبوس رانی می باشد . روش ها و تکنیـک هـاي آمـاري مـورد     

قیق شامل آزمون کولموگروف اسمیرنوف، ضـریب همبسـتگی   استفاده جهت تجزیه و تحلیل سؤاالت تح

پیرسون و آزمون فریدمن می باشد . 

)مدل مفهومی تحقیق10-3

به طور کلی براي ساختن مدل تحلیلی براي یک تحقیق دو روش وجود دارد :

الف ) روش استقرایی 

یی شاخص هـایی  در این روش ساختن مدل با مشاهده شروع می شود و از این طریق به شناسا

تـوان مفـاهیم و   هاي تعیین شده میسرشت تجربی دارند اقدام می شود ، بر مبناي شاخص"که معموال

فرضیه هاي تازه اي تدوین نمود و بر مبناي آن مدل را ساخت و آن را بـا داده هـاي واقعـی آزمـود بـه       

) 131، ص 1377هود ، عبارت دیگر این روش همان روش رسیدن از جز به کل است ( کیوي و کامپن

ب ) روش قیاسی 

در این روش ساختن مدل بر مبناي یک اصل ، موضوع یا مفهوم کلی می باشد کـه بـه عنـوان    

گردد . این مدل با استدالل منطقی تحقیق انتخاب شده است ، آغاز میپیش فرض تفسیر پدیده موضوع

کیوي و کـامپنهود ،  ي آن را تأیید می کند (فرضیه ها ، مفاهیم و شاخص هایی را می سازد که داده ها

) در این پژوهش براي ساختن مدل روش قیاسی بکار گرفته شد و بر این اسـاس از  131، ص 1377
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ابعاد ، مؤلفه ها و شاخص هـایی  » رضایت مندي مسافران و کیفیت خدمات ارائه شده « دو مفهوم کلی 

مفهومی این تحقیق را نشان می دهد .) مدل3-3سنجش هر یک استخراج گردید . شکل ( 

) مدل مفهومی تحقیق:3-3شکل (

)BRT(هاي تندرواتوبوسراه اندازي

BRTخدمات 

BRTسرعت 

رفتار رانندگان

محیط 
ارگونومیک

رضایت مشتري
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)خالصه فصل3- 11

این پژوهش از لحاظ هدف در گروه تحقیقات کاربردي قرار می گیرد و از نظر روش تحقیـق از  

مـی باشـد . بـراي جمـع آوري اطالعـات از مطالعـات       همبستگی - توصیفینوع پیمایشی از شاخه 

کتابخانه اي ، مصاحبه با مدیران و کارشناسان سازمان اتوبـوس رانـی اسـتفاده شـده اسـت . همچنـین       

وجـود دارد بـراي   )BRT(جامعه آماري  مسافران اتوبـوس هـاي تنـدرو    باتوجه به اینکه در این تحقیق 

جامعه پرسشنامه در بین 200از آنها دو پرسشنامه طراحی و تعداد گردآوري اطالعات مربوط به هر یک 

توزیع شد . براي برآورد حجم نمونه و توزیع پرسشنامه ها نیز با استفاده از اطالعات مربوط بـه  مورد نظر

از روش نمونه گیري تصادفی ساده اسـتفاده شـده   )BRT(تعداد اتوبوس فعال در خطوط اتوبوس رانی

است .

براي تحلیل نتایج یک ابزار تحلیل طراحی شد به گونه اي که بـا توجـه بـه میـانگین     همچنین 

قبول و مطلوب مشخص می شود که قابلمؤلفه ها وضعیت آن ها در یکی از حالت هاي حاد ، بحرانی ، 

متناظر هر وضعیت یکی از انواع برنامه ریزي کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت قابل ارایه است .
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بع و مآخذ منا

خاکی ، غالمرضا ، روش تحقیق به رویکردي با پایـان نامـه نویسـی ،    .1

.1382بازتاب ؛ 

دالور ، علی ؛ روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی ؛ ویرایش ؛ .2

1383.

سرمد ، زهره و حجـازي ، الـه ؛ روش تحقیـق در    –بازرگان ، عباس .3

1376علوم رفتاري ؛ آگه ؛ 

امپنهود ، لــوك وان ؛ روش تحقیــق در علــوم کــ–کیــوي ، ریمــون .4

.1373اجتماعی ؛ عبدالحسین نیک گهر ، ج سوم ؛ 


