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  توضيحاتي درباره نگارش فصل پنجم

  

كيفي قرار مي گيرد، نتايج يك تحقيق  يباشد كه محقق در آن مورد ارزياب فصل پنجم مهمترين فصل تحقيق مي

از . فصل پنج را مطالعه مي كنندتر نشان داده است كه بيش از نيمي از اساتيد داور فقط  فصل چهار و به طور خاص 

  .يشترين تمركز خود را بر نگارش اين فصل بگذارداينرو الزم است كه محقق ب

  :يك نتيجه گيري حداقل از  سه بخش تشكيل شده است )APA )2010طبق استاندارد 

I. از نتايج تحقيق) بدون بيان اصطالحات و استدالالت آماري(بيان يك خالصه غير فني  

II. بيان نتايج تحقيق و كاربردهاي آن  

III. جمع بندي و نتيجه گيري نهايي  

  .نكته زير راهگشا مي باشد 6مي باشد، توجه به  "نتايج تحقيق و كاربردهاي آن"بخش دوم كه در واقع بيان براي 

   :نكته مي پردازيم 6جهت شفاف تر شدن مسأله با بيان يك مثال كاربردي به بيان و تفسير اين 

   

  :كاربردي مثال

  : تحقيق ادبيات

  ادبيات نظري

  )معتدل ،ويضي، استبدادي، حرفه ايمشاركتي، تف(انواع سبكهاي رهبري

بررسي دقيق اينكه هر كدام از سبكهاي مورد نظر در چه شرايطي قابل استفاده مي باشد و به نظري در قسمت ادبيات 

  .، پرداخته شده استاجراي هر كدام از آنها چه نتاجي را براي سازمان به همراه دارد

  :تحقيقات مشابه

  ....و  ).1386زارع پور،(مي باشد معتدلرهبري اكثر سازمان هاي ايراني سبك  تحقيقات نشان داده است كه سبك

  

  : نتايج فصل چهار

   "الف"توصيف سازمان 

 تفويضيسبك رهبري در سازمان مورد بررسي سبك با توجه به مشخصه هاي سبك هاي رهبري مشخص است كه، 

  .مي باشد

در شرايط متوسط مي باشد و  سطح تحصيالت ده است كه بر اساس تست بلوغ سنجيده شوضعيت بلوغ كارمندان 

  .مي باشد 5-4طبق جدول  آنها
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  )به درصد(سطح تحصيالت نيروهاي سازمان الف 5-4جدول 

  درصد  تحصيالت  رديف

  17  ديپلم  1

  20  فوق ديپلم  2

  43  ليسانس  3

  20  فوق ليسانس  4

  

  ...و ... ميزان سابقه كار آنها 

  

  :فصل پنجم

  :نكته راهبردي توجه مي شود 6به  "نتايج تحقيق و كاربردهاي آن"نيز مطرح شد، جهت بيان  همانطور كه قبال

  :نكته اول

جهت نگارش فصل پنجم به  ،4ايجاد نوعي رابطه مفهومي و منطقي بين ادبيات تحقيق و فصل 

  .حاكم باشد تحقيقنحوي كه يك روح واحد بر 

ك تفويضي مي باشد، لكن بررسي وضعيت بلوغ كارمندان و سبك رهبري به كار رفته در سازمان مورد نظر سب

نست كه سازمان هنوز در حدي نيست كه بتوان از آو سطح تحصيالت آنها، نشان دهنده تعداد كارمندان دانشگر 

ك رهبري مشاركتي را بمده پيشنهاد استفاده از سآاستفاده كرد، مشخصه هاي به دست  سبكهاي تفويضي براي آن

  .داندمناسب تر مي 

  :مي باشددر سازمان  به نظر مي رسد كه رخداد مشكالت زير  به دليل استفاده نادرست از سبك رهبري تفويضي

1-  

2-  

3-  

  :چنانچه سازمان به جاي سبك تفويضي از سبك مشاركتي استفاده كند، مي تواند نتايج زير را به همراه داشته باشد

1-  

2-  

3-  

  



 

٣ 

 

  :نكته دوم

هت تي كه مي تواند به شفافيت موضوع كمك كند و  ارائه پيشنهاد جبيان احتماالت و حدسيا

  انجام تحقيقات آتي

سبك تفويضي مورد  به نظر مي رسد، كه)شركت دانش بنيان(با توجه به نتايج تحقيق و وضعيت سازمان  :مثال

سازماني و شرايط  ادبيات سازمانهاي دانش بنياد خارجي و بدون توجه به مقتضيات بر اساس سازمان،در استفاده 

  .كارمندان ايران گرته برداري شده باشد، كه درستي اين نظر نياز به تحقيقي جداگانه دارد

  

  :نكته سوم

 بررسي تحقيقات مشابه و تبيين و تفسير و بيان علل اختالف نتايج احتمالي

رهبري اكثر سازمان  كه سبك )1387(بر خالف تحقيقات زارع پور ،"الف"در مورد سازمان  تايج تحقيقن :مثال

 نتبجه معكوس ممكن است به دليل يكي از اين عوامل  .بيان كرده بود، حاصل شده است معتدلهاي ايراني را سبك 

  :باشد كه به همراه راه حل پيشنهادي جهت رفع مشكل بيان شده،. 2مطرح شده در جدول 

  پيشنهاد  عامل  رديف

  قيقاصالح ادبيات تح  تئوري و فرضيه ها نادرست  1

در صورت امكان، برگشت به عقب و اصالح متدولوژي و انجام مجدد   متدولوژي نادرست يا نامناسب  2

تحقيق و در صورت عدم امكان بازگشت ذكر داليل رخداد خطا در 

  متدولوژي در قسمت محدوديتهاي تحقيق و بيان را ه كار پيشنهادي
  اندازه گيري ضعيف يا نا مناسب  3

  دقت مجدد در تحليل نتايج  ا نامناسبتحليل نارسا ي  4

  بيان دقيق تفاوت هاي رخ داده در شرايط و علت متفاوت بودن نتايج  شرايط متفاوت بودنصحت نتايج به دليل   5

  

  :در مورد مثال، فرض مي كنيم كه علت متفاوت بودن نتايج عوض شدن شرايط مي باشد، بنابراين داريم

  :مي باشدمورد  5اين ا نظر زارع پور در متفاوت بودن نتياج تحقيق بدليل 

  سطح تحصيالت نسبتاً باالي كارمندان .1

 نوع رويكرد سازمان در توليد محصوالت  .2

3.  ----------- 

4.  ----------- 

5. ----------- 
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  :نكته سوم

) است معرفي شدهكه در ادبيات به طور مفصل ( بررسي داليل عدم رخداد نظريه هاي رقيب

شده و نتايج كاركردي هر كدام و پيشنهاد براي حركت به سمت  در مقابل نتايج مشاهده

  نظريه مناسب

  

  :نكته چهارم

پيشنهادات عملياتي منتج شده از تحقيق از جمله سرمايه گذاري در بخش خاصي يا برگزاري 

  ...دوره آموزشي خاصي يا ايجاد تغييرات در سازمان و 

  :مثال

  :مطرح مي شود با توجه به نتايج حاصل شده پيشنهادات زير

  .سازمان هاي دانش بنياد ايراني سبك مديريتي خود را مشاركتي انتخاب كنند

  .دوره هاي آموزشي ضمن خدمت براي كارمندان بخش فروش سازمان برگزار شود

  .تعداد پرسنل اداري خود را كاهش دهد "الف"سازمان 

  

  :نكته پنجم

  محدوديت هاي پژوهش       

سته و مزاحم، به نحوي بر پژوهش تاثير داشته و از اينرو بايستي مورد شناسايي قرار گرفته و تمامي متغير هاي ناخوا

  .در باره آنها تصميم گيري شود

پژوهشگر برخي از متغير هاي ناخواسته را با برنامه ريزي صحيح، به صورتي كنترل مي كند كه شرايط مساوي براي 

تا بدين ترتيب اثر ناخواسته را بر نتيجه، پژوهش، تحت كنترل آزمودني هاي مورد پژوهش وجود داشته باشد، 

  .برخي متغيرهاي ديگر را نيز به عنوان متغير مستقل دوم وارد تحقيق مي كند. خويش درآورد

در بخش محدوديت هاي پژوهش، پژوهشگر به گونه اي كلي هر نوع قيد و بند، مشكل يا محدوديتي را كه ممكن 

رهاي مورد مطالعه اثر داشته باشد و يا تعميم پذيري پژوهش را تحت الشعاع قرار داده باشد، با است در ارتباط با متغي

پژوهشگر . و بايد در بند پيشنهادها براي رفع اين محدوديت ها، رهنمود هاي عملي ارائه دهد. صراحت بيان مي كند

در واقع با انجام اين عمل محدوديت هايي براي خود به وجود مي آورد كه كنترل آنها در اختيار خودش بوده، و 
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اين متغير ها و چگونگي كنترل و تاثير آنها بر نتايج . براي انجام پژوهش و نتيجه گيري درست و دقيق ضروري است

  .ورده مي شودآ»محدوديتهاي در اختيار پژوهشگر«پژوهش، درقسمت 

اما، متغير هاي ناخواسته و مزاحم ديگري نيز وجو دارد كه نوع ديگري از محدوديت ها را در پژوهش به وجود مي 

آورد، بدين معني كه كنترل برخي از متغير هاي ناخواسته و مزاحم در اختيار پژوهشگر نيست، لذا اين متغير ها نيز 

اين متغير ها و . ا از تاثير اين متغير ها بر نتايج پژوهش نشان دهدبايستي مشخص شود و پژوهشگر آگاهي خود ر

بدين . ذكر مي گردد» محدوديت هاي خارج از كنترل پژوهشگر«چگونگي تاثير آنها بر نتايج پژوهش در قسمت 

  : ترتيب محدوديت هاي پژوهش دو نوعند كه در قسمت محدوديت هاي پژوهش نوشته مي شوند

 پژوهشگر راختيا در محدوديتهاي .1

  پژوهشگر كنترل از خارج هاي محدوديت .2

  :در نوشتن محدوديت ها الزم است نكاتي رعايت شود كه اهم اين نكات عبارتند از

 .محدوديت هاي پژوهش بايستي به صورت جمله هاي كامل نوشته شود -١

 .محدوديت ها بايستي به روشني و وضوح معلوم باشد -٢

ها بر نمونه پژوهش، گردآوري داده ها و يا نتايج يافته ها تاثير مي يربايد قيد شود كه چگونه و چرا اين متغ -٣

در اينجا الزم است گفته ها، يافته ها و تئوري هاي ديگران براي حمايت از گفته هاي خود استفاده و (گذارد

 ).جمله را به صورت مستند بيان نمود

سته را تحت نظر بگيرد و يا آنها را كنترل قي، متغير هاي ناخواطپژوهشگر بايستي تا حد امكان و به طور من -٤

كند و به اصطالح براي خودش محدوديت قائل شود و يا اگر پژوهشگر نتواند و يا نخواهد متغير ناخواسته و 

 .مزاحمي را كنترل كنند بايد در قسمت محدوديت ها هي پژوهش قيد كند

شد و تنها بتوان آنها را به طور نسبي كنترل هاي ناخواسته به طور كامل قابل كنترل نبادر مواردي كه متغير -٥

 .ذكر گردد» محدوديت هاي خارج از كنترل پژوهش«كرد، نيز الزم است در قسمت 

به طور كلي پژوهش علمي مستلزم ترديد منظم و منطقي است، و پژوهشگر همواره به نتايج هر پژوهش به ديد انتقاد 

با بيان ديگر، دنيايي كه براي مطالعه به ما داده شده . ان استمي نگرد و منتقد سرسخت پژوهشهاي خويش و ديگر

در علم تجربي هيچ چيز را با قاطعيت مطلق ثابت نمي كنيد، و اصوال هر . درصد درست يا نادرست نيست100دنياي 

عالوه بر آن هيچ آزمون )1981كروسكال وماستلر (تئوري نه ثابت كردني، نه رد كردني و نه غير احتمالي است

آماري وجود ندارد كه به ما اجازه دهد فرضيه اي را با صددرصد قاطعيت و اطمينان رد كنيم و بگوييم فرضيه رد 

و هيچ تئوري در زمان حاضر آن چنان در نظر گرفته نمي شود كه حقيقت مطلق را . شده و واقعا نادرست است

كم و بيش دقيق يا مفيد در نظر گرفته مي ترسيم كند، بلكه داللتهاي ضمني آن است كه در زمينه هاي مختلف، 
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به مثابه (تنها چيزي كه در يك مطالعه مي توان بدان دست يافت اين است كه نشان دهيم مدل بخصوصي . شود

برازش دارد يا نه؟ زيرا مدل يا مدل هاي ديگري نيز وجود دارد كه ) به مثابه مظروف(با نتايج مشاهده شده ) ظرف

ه هاي برازش داشته باشد، و اين مدل نيز ممكن است فرضيه درستي را به نمايش بگذارد ممكن است به همان داد

بنابراين نتايجي كه در نتيجه مطالعه به دست مي آيد، بستگي به مفروضه ها و مدلي دارد كه از آن ). 1376هومن، (

  . )1381خورشيدي،(آن نداريم چه بسا الگوي داده ها با مدلي برازش داشته باشد كه اطالعي از. استفاده مي شود

  :مثال

  محدوديتهاي در اختيار پژوهشگر

با توجه به آنكه شرايط اقتصادي هر استاني متفاوت مي باشد، در اين تحقيق متغير استان كنترل شده و  -1

 .بنابراين نمونه مورد نظر تنها از بين شركتهاي دانش بينان استان تهران، انتخاب شده است

2-   

  

  از اختيار پژوهشگر محدوديتهاي خارج

فرهنگ حاكم بر جامعه كنوني ايران منجر به آن مي شود كه جداي از معيارهاي علمي مالكهاي ديگري در تصميم 

كه با توجه به محدوديتهاي تحقيق امكان كنترل متغيرهاي فرهنگي وجود نداشته و . گيري سبك مديريت وارد بشود

  ....از اينرو 

  

  نكته ششم

  :تحقيقات آتي   

اما تعميم پايان هر دوره . پژوهش معموال با يك مساله آغاز مي شود و با يك تعميم تجربي موقتي پايان مي پذيرد

اين فرايند دوري . آغاز دوره بعدي است، پژوهش با يك پرسش آغاز، اما با پرسش هاي بيشماري پايان مي پذيرد

  . )1381خورشيدي،(علمي است مابه گونه نامحدود ادامه دارد و منعكس كننده پيشرفت يك نظ

  .بر اساس نتايج به دست آمده، سواالت جديدي در ذهن محقق شكل مي گيريد كه نيازمند تحقيقات جديد مي باشد

  :مثال

  بررسي علل انتخاب رويكرد تفويضي در شركتهاي دانش بنيان

  سازمانها بررسي ميزان كارآفريني شركتهاي دانش بينان و رابطه آن با سبك مديريتي اين 
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  :جمع بندي و نتيجه گيري

در اين بخش نيازي به تكرار نتايج تحقيق كه در خالصه غير فني بيان شد، نداريم، بلكه الزم است كه محقق با يك 

ديد كالن و از باال به مسئله تحقيق و سواالت خود، ادبيات موضوع و نتايج بدست آمده و كاربردرهاي آن، به بيان 

  .كه نتيجه تمامي بخشهاي قبل بوده است، بپردازد جمع بندي نهايي

  :مثال

با توجه به آنكه سازمان تالش دارد به عنوان يك سازمان دانش بنياد عمل بكند، الزم است كه به اقدامات زير 

  :بپردازد

  باالبردن سطح تحصيالت نيروهاي سازمان .1

 تدوين دقيق استراتژيهاي سازمان بر اساس تحقيقات بنيادين .2

3. ------------ 

4. ------------  

  

  :توجه

  .تمامي افعالي به كار رفته به صورت ماضي صرف مي شود

  

: تهران .ه و پايان نامه تحصيليراهنماي تدوين رسال). 1381.(خورشيدي، عباس و قريشي، سيد حميد رضا

  .انتشارات يسطرون

  

APA Style.(2010).Publication Manual of the American Psychological Association. 

Retrieved on June ١٠th ٢٠١٠, from http://www.apastyle.org. 

  

  
 


