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نکـات�کـلیدی�فـصل�سوم��
 منابع مختلف انتخاب عنوان تحقیق عبارتند از: عالقه فردی، ادبیات 
موجود، سیاست یا مدیریت، نگرانی های اجتماعی، مسائل همگانی.
 ارائه  یک مسأ له  پژوهشی از یک موضوع تحقیق، حدود و ثغور 

آن را تعیین می کند و آن را قابل اجرا می سازد.
 محققان برای غلبه بر مشکالت طرح و بیان مسأله پژوهش 
مسأله  حدود  و  مقیاس  اول  کنند:  توجه  جنبه  دو  به  می توانند 

تحقیق، دوم قابلیت پاسخ گو بودن پرسش های مطروحه.
 نکات مورد توجه در تعریف مسأله پژوهش:

1ـ مطرح کردن مسأله به صورت سؤال
2ـ تعریف واژه های به کار رفته

3ـ تعیین حدود مسأله مورد مطالعه
4ـ بیان و تشریح روابط علت و معلولی بین متغیرها

5ـ سابقه تاریخی موضوع مورد مطالعه
6ـ ذکر مطالعات قبلی مربوط به موضوع تحقیق

 انواع پرسش های تحقیق: توصیفی، رابطه ای، تفاوتی.

 انواع تعریف: مفهومی، اسمی، تحلیلی، تجزیه ای، چندمرحله ای، 
واقعی، عملیاتی )عملی(.

 تعاریف عملیاتی، سطح مفهومی )نظری( را با سطح تجربی 
مشاهده پیوند می زنند.

 متغیر، مفهومی است که تغییر می کند و بیش از دو یا چند 
ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می شود.

 انواع متغیرها براساس رابطه: مستقل، وابسته، میانگر یا واسطه.
 انواع متغیرها براساس نقش: علّی، توصیفی.

 انواع متغیرها براساس تعداد ارزش: دوارزشی، چندارزشی
یا  مزاحم  کنترل،  تعدیل  کننده،  جانبی:  متغیرهای   

مداخله کننده.
 متغیر تعدیل کننده: پژوهشگر آن را تغییر می دهد تا تغییر 

همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته را بررسی کند.
 متغیر مزاحم: به صورت فرضی و نظری در متغیر وابسته اثر 

می گذارند و خارج از کنترل محقق اند.

پاسخ گویی  انسان،  نیاز فطری  به تحقیقات علمی:  نیاز بشر   
به نیازهای حیاتی.

قابلیت  بودن،  توسعه ای  علمی:  تحقیق  قواعد  و  ویژگی ها   
تعمیم،  قابلیت  تخصص طلبی،  بخشیدن،  نظم  داشتن،  بررسی 
تجاهل، صبرطلبی، جرأت طلبی،  قاعده  بودن،  واقعی   دقت طلبی، 
بودن  اجتهادی  بی طرفی،  اصل  رعایت  واحد،  مدیریت  به  نیاز 

تحقیق.
 قاعده  تجاهل منسوب به »کوویلبه« جامعه  شناس فرانسوی 
است. وی بر این نکته تأکید دارد که محقق باید به هنگام شروع 
و انجام دادن تحقیق، ذهنش از مسأله مورد نظر خالی بوده و از 

هرگونه پیش داوری و قضاوت عجوالنه بپرهیزد.
تحقیق، محقق،  فرهنگ  تحقیق علمی: وجود   پیش نیازهای 
محقق،  برای  الزم  فراغت  تحقیقاتی،  ابزار  الزم،  سازمان  بودجه، 

ضوابط و مقررات مالی و اجرایی.

نکـات�کـلیدی�فـصل�اول��
 شناخت، دریافتن است که حواس و ذهن و عقل، مشترکاً در 

آن دخالت دارند.
به  می توان  دانش،  از  حوزه ای  در  شناخت  به  دستیابی  با   
را پیش بینی کرده و  توصیف پدیده پرداخته، چگونگی وقوع آن 
نحوه کنترل آن ها را آشکار نمود و به مجموع روابط نظری میان 

آن ها دست یافت.
 روش پیشین )مقدم بر تجربه( که کوهن و نگل آن را روش 
شهودی می نامند، یکی از منابع گوناگون انسان برای شناخت است.
 روش های مختلف استدالل: قیاس، استقراء، تمثیل، روش علمی.

 در قیاس از احکام کلی به احکام جزئی می رسیم.
 شرط صحت قیاس، درست بودن مقدمات است.

 استقراء یعنی تعمیم دادن خاصیت یک جزء به کل.
 اکثر قوانین علوم طبیعی، فیزیک و شیمی از راه استقراء به 

دست آمده اند.
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 بیان یک مسأله روشن، دقیق و قابل بررسی شاید مشکل ترین 
مرحله تحقیق باشد.

 ویژگی های مسأله پژوهش و چگونگی بیان آن:
1ـ باید روابط بین دو یا چند متغیر را تعریف کند.

2ـ بهتر است به صورت سؤالی مطرح شود.
3ـ به طور عملی قابل بررسی و اندازه گیری باشد.

 فرضیه باید دارای ویژگی هایی باشد:
1ـ مبهم و گنگ نباشد.

2ـ واژه های به کار رفته در آن تعریف و تبیین شده باشد.
3ـ غیرعملی نباشد.

 طبقه بندی فرضیه ها:
1ـ توصیفی در مقابل استنباطی

2ـ تک متغیره در مقابل چندمتغیره 
3ـ همبستگی در مقابل تجربی

4ـ پژوهش با گروه های جورشده در مقابل گروه های مستقل 

 اندازه گیری متغیر ممکن است کمی یا کیفی باشد.
 متغیر گسسته و پیوسته نیز داریم.

 چهار نوع مقیاس اندازه گیری مهم: اسمی، ترتیبی، فاصله ای، نسبی.
 مقیاس اسمی ضعیف ترین شکل اندازه گیری است.

 در مقیاس فاصله ای، نقطه صفر و واحد اندازه گیری اختیاری 
و قراردادی است.

 مقیاس نسبی دارای نقطه  صفر واقعی است و هر دو نقطه 
روی مقیاس از واحد اندازه گیری مستقل است.

 آزمون آماری مناسب برای مقیاس اسمی، ضریب همبستگی 
مان   U اسپیرمن،  همبستگی  ترتیبی،  مقیاس  برای  و  است  من 

وتین و دبلیوی کندال است.
 انواع نظریه ها: صوری، قیاسی، تقلیلی و تجریدی هستند.

در  و  می رسیم  نظریه  به  مشاهده  از  نظریه پردازی  در   
نظریه آزمایی برعکس.

نکـات�کـلیدی�فـصل�دوم��
مشاهده پذیر  رویدادهای  تجرید  یا  انتزاع  می توان  را  مفهوم   

دانست.
 مفاهیم عینی، واقعی، ملموس یا تجربی اند.
 ویژگی توضیح: مجرد، غیرملموس، واقعی.
 ویژگی تعریف: ملموس، واقعی و غیرمجرد.

 مالک های ارزشیابی مفاهیم نظری: اهمیت و اعتبار تجربی، 
سودمندی یا اثربخشی، ثبات درونی، عملیات ریاضی، سادگی.

مشاهده گرها،  پایایی  تجربی:  مفاهیم  ارزشیابی  مالک های   
انتزاعی بودن، ادراکی، ارتباط با برخی از مفاهیم نظری و سادگی.

 تحقیق یعنی مقابله و مقایسه اندیشه با واقعیت.
)تئوری،  اندیشه  از  محقق  حرکت  یعنی  کردن:  عملیاتی   

فرضیه یا مفهوم( به مشاهده )شهود، متغیر یا اندازه(. 
از  برعکس  و  شهود  به  مفهوم  از  متضاد  حرکت های  انجام   

شهود به مفهوم، نیازمند ابزار و وسیله خاصی به نام سازه است.

 تمثیل: مثال آوردن به منظور اثبات نظریات از استدالل های 
مهم عامیانه است.

ارزش  فاقد  و  محسوب شده  استدالل ضعیفی  اکثراً  تمثیل   
تحقیقی است.

نمونه و جامعه می گویند،  به آن  آمار  استقراء علمی که در   
ناشی از تفکر علمی است. بیان تفکر علمی بر استقراء اصالح شده 
قرار دارد و در واقع تفکر به روش علمی، اساس کار را بر مشاهده 

و تجربه قرار می دهد.
 هدف اساسی علم تدوین نظریه است نه بهبود وضع بشر.

 راجر نبت در کتاب »راهنمای تحقیق مدیریتی« تحقیق را 
بررسی نظام مند و دقیق، تعریف می کند که روابط جدید را کشف 

و اطالعات و دانش موجود را تأیید می نماید.
و  آداب  از  بودن  برخوردار  علمی:  تحقیقات   مشخصات کلی 
و  نتیجه  علمی  تحقیق  معرفت،  قلمرو  توسعه  خاص،  تشریفات 

شناخت عرضه می کند.
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 تحقیق تجربی: محقق از طریق دستکاری محرک ها، روش ها 
یا شرایط محیطی خاص، چگونگی تأثیر این تغییرات را در شرایط 

یا رفتار گروه نمونه بررسی می کند.
یا چند  معلولی، یک  و  روابط علت  به منظور کشف   محقق 
قرار می دهد  تجربی تحت شرایط خاص  عنوان گروه  به  را  گروه 
شرایط  این  تحت  که  شاهد  یا  گواه  نام  به  گروهی  با  را  نتایج  و 

نبوده اند مقایسه می کند.
 محقق در تحقیق نیمه تجربی که امکان کنترل یا دستکاری 
کامل متغیرها را ندارد، می کوشد با شناسایی هر چه بیش تر این 
متغیرها روش خود را به روش تحقیق تجربی حقیقی نزدیک کند.
آن  که  داده هاست  از  نظام مند  مجموعه  پیمایش،  مشخصه   
را ماتریس متغیر برحسب متغیر گردآوری می کنیم و با کنار هم 

گذاشتن این اطالعات به مجموعه ماتریسی از داده ها می رسیم.
بانت گرایی،  قوم نگاری:  تحقیق  ویژگی های روش   عمده ترین 
حرکت کننده  روش  از  استفاده  پدیدارشناسی،  ـ  کیفی  ماهیت 

مشاهده گر، دیدگاه کل نگر.

نکـات�کـلیدی�فـصل�پنجم��
 تحقیقات علمی براساس هدف به سه گروه تحقیقات بنیادی، 

کاربردی و عملی تقسیم می شوند.
 تحقیقات بنیادی براساس روش تحلیل به دو دسته تقسیم 

می شوند: تحقیقات بنیادی تجربی، تحقیقات بنیادی نظری.
 تحقیقات پایه ای، وقت گیر و هزینه براند.

 به نوعی از تحقیقات کاربردی، تحقیقات توسعه ای می گویند 
که نشان می  دهد چگونه تولید افزایش می یابد و ... .

 تحقیقات عملی را باید تحقیقات حل مسأله نامید.
 اطالعات مورد نیاز در پژوهش تاریخی را می توان از دو منبع 

یا مأخذ به دست آورد: منابع دست اول و منابع دست دوم.
 در تحقیق توصیفی، هدف پژوهشگر توصیف عینی، واقعی و 

منظم یک پدیده و رویداد است.
چگونگی  بررسی  محقق  هدف  مقطعی:  یا  تداومی  تحقیق   
با گذشت زمان است  یا تغییرات آن ها  مراحل و نمونه های رشد 

 اینترنت یک پایگاه داده ای ساختاریافته نیست و کاربر باید با 
دقت اطالعات یافته شده را ارزیابی کند.

 Com کدی است که نشان می دهد سازمان دارای وب سایت 
یک سازمان تجاری است. gov دولتی، mil سازمان های نظامی، 

org سازمان های غیردولتی و edu مؤسسات آموزشی.
 برخی از کشورها به جای ed ،edu و ac را به کار می برند.

را  محبوب جستجو  موتورهای  از  شماری   dagpile سایت   
ادغام می کند و قابلیت جستجوی گسترده ای را به وجود می آورد.

تاریخ   / مؤلف  »شیوه   1ـ  دارد:  وجود  ارجاع دهی  شیوه  دو   
انتشار«: ارجاع براساس نام مؤلف و تاریخ انتشار است. 2ـ »شیوه 

پانوشت و پی نوشت«.
 در شیوه »مؤلف / تاریخ انتشار« ارجاع ها به یک مطلب در 

متن براساس نام مؤلف و سال انتشار انجام می گیرد.
 شیوه پانوشت و پی نوشت، استفاده از ارجاعات شماره دار در 
متن و هم تراز در پانوشت صفحه است. فهرستی از یادداشت های 

کوتاه در آخر متن آورده می شود.

 فرضیه: عبارت یا قضیه ای است که با اشاره به مطالعه تجربی 
آزموده شود.

 به فرضیه ای که آزمایشگر، متغیر را دستکاری می کند فرضیه 
تجربی گفته می شود.

و  همبستگی  مطالعات  در  اطالعات  گردآوری  از  مقصود   
تجربی، هرگز کشف روابط ضروری علت و معلولی نیست.

 فرضیه صفر پیش بینی می کند که بین دو گروه در خصوص 
متغیر تفاوتی وجود ندارد. در واقع بین دو متغیر رابطه ای وجود ندارد.
مطرح  سؤال  صورت  به  که  مسائلی  است  معتقد  کرلینجر   

می شوند قابلیت تجزیه، تحلیل و تبیین علمی بیش تری دارند.
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نکـات�کـلیدی�فـصل�ششم��
 جامعه  آماری، همان جامعه اصلی است که مورد مطالعه قرار 

می گیرد.
 جامعه  آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک 
یا  یک  دارای  منطقه ای(  یا  )جهانی  مشخص  جغرافیایی  مقیاس 

چند صفت مشترک باشند.
جامعه  عناصر  همه   بین  که  است  صفتی  مشخصه،  صفت   
آماری مشترک و متمایزکننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد.

به  دستیابی  از  است  عبارت  نمونه گیری  اصلی  هدف   
برآوردهای دقیق پارامترهای ناشناخته جامعه از آماره های نمونه 

که به سهولت قابل محاسبه است.
 پارامتر عبارت است از مقادیر خاصی از جامعه، مانند میانگین 
درآمد با سطح تحصیالت رسمی. همین مقادیر در نمونه، آماره نام دارند.

احتمالی  روش  1ـ  می شود:  انجام  روش  دو  به  نمونه گیری   
)تصادفی( و 2ـ روش غیراحتمالی )وصفی(

یا مطالعه طوالنی یا مقطعی از نمونه های رشد در مراحل مختلف 
سنی و تعیین میزان دگرگونی.

اغلب  به روش موردی و زمینه ای،   اطالعات جمع آوری شده 
شامل مثال ها و شرح حال هایی است که می توان از ترکیب آن ها، 

نتایج قابل تعمیم و معنی داری از نظر آماری ارائه داد.
 در تحقیق همبستگی، محقق به بررسی میزان تغییرات یک 
یا چند عامل بر اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر از طریق به 

دست آوردن ضریب همبستگی می پردازد.
روابط علت و معلولی شناسایی  الزاماً   در تحقیق همبستگی 
نمی شود، بلکه فقط هدف آن است که مشخص شود کدام متغیر با 
کدام متغیر دیگر به طور نسبی در جهت مثبت یا منفی همگام است.
 در تحقیق علّی یا پس از وقوع، به بررسی امکان روابط علت 
و معلولی، از طریق مطالعه نتایج موجود زمینه قبلی به امید یافتن 

علت عمل می پردازیم.

را  آن  به طور مستقیم  که  ارجاع می شود  به مطلبی  گاهی   
مطالعه نکرده اید ولی به سند دیگری اشاره می کند که خوانده اید؛ 

این ارجاع را دست دوم می گویند.
 داده های دست اول داده های جدیدی  اند که در پروژه تحقیقاتی 
فعلی جمع آوری شده اند و محقق استفاده کننده  اصلی آن است.

 داده های دست دوم داده هایی اند که قباًل وجود داشته اند و به 
دلیل اهداف خاصی گرد آمده اند که می توانند در پروژه فعلی برای 

دومین بار به کار روند.
 برخی منابع دست دوم برای محققان مدیریتی: 1ـ اطالعات 
)داخلیـ  خارجی( شرکت 2ـ مؤسسات آموزشی و مراکز تخصصی 
3ـ مدیریت و حوزه های وابسته 4ـ منابع اینترنت 5ـ سازمان های 

دولتی 6ـ سازمان های تخصصی 7ـ مطالب بایگانی شده 
و  داخلی  منابع  دسته  دو  به  شرکت ها  به  مربوط  اطالعات   

خارجی تقسیم می شود.

نکـات�کـلیدی�فـصل�چهارم��
 مقاصد بررسی پیشینه تحقیق عبارتند از: 1ـ تعریف و تحدید 
تحقیقات  چارچوب  در  تحقیق  یافته های  دادن  قرار  2ـ  مسأله،  
ابزار  و  روش ها  انتخاب  4ـ  دوباره کاری،  از  اجتناب  3ـ  قبلی، 

اندازه گیری دقیق تر. 
از:  عبارتند  تحقیق  پیشینه  بررسی  برای  اطالعاتی  منابع   
نمایه های منتشرشده، پایگاه داده های الکترونیکی، پایگاه داده های 

مرتبط، متون عمومی و فهرست مراجع، اینترنت. 
 نمایه ها، فهرست های تخصصی مطالب کتاب شناسی اند.

 پایگاه داده الکترونیکی اکسیر، به ارائه  خدمات اطالعاتی به 
مدیران و دانشجویان رشته مدیریت می پردازد.

 پایگاه داده الکترونیکی تجاری سلطنتی ملبورن منبع عمده 
اطالعات تجاری استرالیا است.

به  که  است  مستقیم  داده ای  پایگاه  یک  سایکواینجو   
روان شناسی و رشته های وابسته مربوط می شود.
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نکـات�کـلیدی�فـصل�نهم��
است:  ترتیب  این  به  به طور معمول گزارش شامل عناصری 
جلد، صفحه عنوان، خالصه، پیشگفتار، سپاس گزاری، پیکره اصلی 

گزارش، پیوست ها.
و  ناشر  مؤلف،  نام  عنوان،  اطالعاتی چون  حداقل  باید  جلد   

حامی را در بر داشته باشد.
 اگر گزارش فروش باشد، باید در پشت جلد شماره  استاندارد 

بین المللی کتاب )شابک( درج شود.
احتمال دارد  یا   فهرست محتوا شامل عناوین فصل ها است 
جزئیات کامل تمامی  بخش های فرعی گزارش را نیز در بر داشته باشد.
 در قسمت پیشگفتار، گاه از یک فرد برجسته مثل مدیریت 
تا  می شود  خواسته  معروف  نظر  صاحب  یک  یا  و  مؤسسه  یک 

مقدمه ای را بنویسند.
 در سلسله مراتب عنوان ها، عنوان فصل و عناوین بخش های 

آن بیش ترین اهمیت را دارند.

 H0: فرضیه  صفر: تفاوت یا رابطه ای وجود ندارد.

 H1: فرضیه  مقابل: تفاوت یا رابطه ای وجود دارد.

بین متغیر  رابطه  بررسی  )یا کای دو( در  آزمون مرجع خی   
اسمی نیز به کار می رود. در زمان بررسی این جدول می توان از 
آگاهی نهفته از اندازه فواصل اطمینان استفاده نمود و در خصوص 

دو متغیر موجود در جدول اظهارنظر کرد.
باالترین نمره یک توزیع منهای پایین ترین نمره  آن   دامنه: 

توزیع است.
 واریانس: میانگین مجذور نمره های انحرافی درباره  میانگین 

یک توزیع است.
 انحراف معیار، ریشه دوم یک واریانس است.

است  تحلیل  و  تجزیه  وسایل  نیرومندترین  از  یکی  نمودار   
نشان  گونه ای  به  را  مرتب شده  زوج های  مجموعه  از  تصویری  و 

می دهد که ارائه  آن توسط روش های دیگر ممکن نیست.

 از طریق پرسشنامه، اطالعات وسیع و حجیمی با سرعت زیاد 

گردآوری می شود.

 انواع ابزار سنجش: استانداردشده، محقق ساخته.

 در مشاهده با شرکت فعال مطالعه کننده در محیط مورد مطالعه، 

محقق خود به صورت یکی از اعضای جامعه مورد مطالعه می شود.

 مشاهده ساده ترین شیوه جمع آوری اطالعات در مورد افرادی 

است که مایل به همکاری با محقق نیستند.

مستقیم  روشی  و  تحقیق  رایج  ابزارهای  از  یکی  پرسشنامه   

برای کسب داده های تحقیق است.

جامعه  اعضای  از  مستقیم  صورت  به  نمونه  انتخاب  اگر   
ممکن نباشد و اطالعات کافی از جامعه آماری در دست نباشد از 

نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده می کنیم.
 نمونه گیری پایه یا مادر: برای جوامع بزرگ که در بعد زمان 

دارای تحقیقات و بررسی های تکراری هستند، متناسب است.
که  می شود  استفاده  زمانی  چنددرجه ای:  نمونه برداری   
اصلی  نمونه  از  نمی توان  کامل  طور  به  را  نیار  مورد  اطالعات 
نمونه  درون  از  است  ناچار  محقق  و  نمود  کسب  شده  برگزیده 

مزبور، نمونه فرعی و کوچک تری را برگزیند.
 در نمونه گیری سهمیه ای، تعداد نمونه ها مشخص می شود و به 
همراه دستورالعمل مصاحبه و پرسشگری، تحویل پرسشگر می گردد.
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نسخه های ساده شده  و  پیوست ها  در  پیچیده  بسیار   جداول 
در متن می آیند.

 بهتر است در فصل مقدماتی، ساختار کل گزارش را شرح داد.
 به دو روش می توان به گزارش نگریست: آن را امری روایی 

دانست یا آن را سند قلمداد کرد.
 نارسایی شکلی از نظر زبان و مرجع گذاری است.

 ایجاز زیان آور: اختصاص چند صفحه به اصل تحقیق آن هم 
بسیار مبهم و اختصاص صدها صفحه به مباحث نظری و اندیشه 

متفکران تاریخی.
بیهوده  بسط  و  تحقیق  بسیار  حجم  زیادنویسی،  یا  اطناب   

است.
و  موضوع  عناصر  موی  به  مو  تشریح  و  تجزیه  قبیح:  حشو   

بی توجهی به اصل قضیه.

آمار  می گیریم:  بهره  آمار  نوع  دو  از  استنباطی  تحلیل  در   

پارامتریک، آمار ناپارامتریک.

 در شیوه های ناپارامتری، بزرگ یا کوچک کردن مقیاس، در 

آن ها تغییری نمی دهد لذا این شیوه را »آزمون آزاد توزیع« می نامند.

 در برخی از گزارش های تحقیقاتی و کامپیوتری، نتایجی که در 

سطح 5 درصد معنادار تلقی می شوند با عالمت * نشان داده شده 

و نتایجی که در سطح 1% باشند با عالمت ** مشخص می شود.

آزمون تی، برای متغیرهای ترتیبی یا نسبی به کار می رود و به 

بررسی دو متغیر می پردازد.

 همبستگی صفر: در صورتی که بین دو متغیر رابطه ای نباشد.

 همبستگی 1+ : در صورتی که بین دو متغیر، یک همبستگی 

کامل و مثبت برقرار باشد.

نکـات�کـلیدی�فـصل�هشتم��
و  تحقیق  ماهیت  به  توجه  با  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  برای   
روش مورد نظر، محقق باید طرح استخراج و طبقه بندی اطالعات 

را تهیه کند.
 انواع روش های استخراج داده ها، دستی و ماشینی است.

توصیفی  تاریخی،  تحقیقات  در  بیش تر  کیفی  تحقیقات   
موردی، تحلیل محتوا، علّی و نظری وجود دارد.

 استفاده از روش های آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی 
انجام می گیرد.

 سه شاخص گرایش مرکزی عبارتند از: میانگین، میانه و نما.

 میانگین مجموع نمرات در یک توزیع تقسیم بر تعداد نمرات است.
 نما رایج ترین نمره در یک توزیع است.

در  و  می باشد  مرکزی  گرایش  شاخص  مهم ترین  میانگین   
اغلب آزمون های آماری کاربرد دارد.

 شاخص های پراکندگی، دامنه، واریانس و انحراف معیارند.

نکـات�کـلیدی�فـصل�هفتم��
و  کتابخانه ای  روش های  اطالعات،  گردآوری  روش های   

میدانی اند.
به سه گروه  منابع  به  از حیث دسترسی محقق  کتابخانه ها   

تقسیم می شوند: باز، بسته، نیمه باز.
فیش،  کتابخانه ای:  روش  در  اطالعات  گردآوری  ابزارهای   

جدول و فرم، پرسشنامه استخراج اطالعات، نقشه و کروکی.
مشاهده،  از:  عبارتند  میدانی  اطالعات  گردآوری  روش های   

مصاحبه، پرسشنامه
 انواع مشاهده: ساده یا کنترل نشده، سیستماتیک و کنترل شده.
 مشاهده  کنترل شده: با شرکت فعال مطالعه کننده در محیط 
مورد مطالعه، بدون شرکت فعال مطالعه کننده در محیط مطالعه.
 انواع مصاحبه: سازمان یافته، نیمه سازمان یافته، سازمان نیافته.
بهترین  نیستند  نوشتن  به  قادر  که  بی سواد  افراد  مورد  در   

وسیله کسب اطالعات، مصاحبه است.


