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:گفتار اول
تعریف، تاریخچه و روشهای تحقیق در روان شناسی اجتماعی 

:کلیآموزشیهدف

هایروشویژگیهایشناختواجتماعیشناسیروانعلمتاریخیزمینهوتعریفباآشنایی

.علمایندرتحقیق
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:جزئیآموزشیهدفهای

:بتوانندبایدفصلاینمطالعهازپسدانشجویان

.کنندبیاناجتماعیشناسیروانازجامعوسادهتعریفیک-1

.بزنندمثالاستزدهنقشمادرجامعهکهرارفتاریالگوییکالاقل-2
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روانرنظیعلومیبااجتماعیشناسیروانتفاوتهایوشباهتها-3

.ددهنتوضیحراشناسیقوموشناسیجامعهعمومی،شناسی

.دهندتوضیحراعلمیروشهدفهایوویژگیها-4
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ناسیشرواندرتحقیقمختلفروشهایمعایبومزایامشخصات،-5

ومیدانیحقیقتیابی،زمینهتحقیقآرشیوی،تحقیقنظیراجتماعی

.کنندبیانراآزمایشگاهیتحقیق

ینادرشدهذکرتحقیقروشهایکاربردمواردومعایبمحاسن،-6

.کنندمقایسهیکدیگربارافصل
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:اجتماعیشناسیروانازآلپورتتعریف

راخودرشتهاجتماعیشناسیرواناستثنائات،جزئیبا

یااحساسات،افکارکهمطالباینتبیینوفهمبرایدانندمیکوششی

لویحیتیاتصوریواقعی،حضورتاثیرتحتچگونهافرادرفتار

.گیردمیقراردیگران
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:دیگرتعریفیارائه

بینلمتقابرفتارمطالعهعلمعنوانبهاجتماعیشناسیروان

.شودمیشناختهانسانهاتعاملمطالعهعلمیاانسانها
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:شناسیجامعهبااجتماعیشناسیروانتفاوت

گروهیرفتاراجتماعیعواملبهشناسجامعــهنــظر

.استمعطوف

هتوجفردرویبرگروهاثراتبهاجتماعیشناسیروان

.داردخاص
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:شناسیقومبااجتماعیشناسیروانتفاوت

هکچرااستشناسیقومازترعلمیاجتماعیشناسیروان

شتربیآزمایشگاهیشدهکنترلتحقیقاتوعلمیروشازآندر

.شودمیاستفاده

.داردتوصیفیجنبهعمدتاًشناسیقوم
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:میتفاوت روان شناسی اجتماعی با روان شناسی عمو

دیده ها متخصصان روان شناسی اجتماعی به اجتماعی ترین پ

.و رفتارها  می پردازند

رند متخصصان روان شناسی عمومی به پدیده هایی توجه دا

.که کمتر از پدیده های دیگر، اجتماعی هستند
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(روان شناسی اجتماعی )روشهای تحقیق 

:ویژگی های روش علمی

مورد نظر مسئلهطرح یک سوال جهت بیان -1

به صورت بیان جمله اثباتی فرضیهتدوین -2

جمع آوری اطالعات -3

تجزیه و تحلیل اطالعات -4

نتیجه گیری-5
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ویژگیهای روش علمی 

عینیتتعریف عملیاتیرویکرد تجربیجبرگرایی 
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هدفهای روش علمی

کشف روابط
کنترل رویدادهابین پدیده ها

تبیین پدیده ها
و روابط

پیش بینی
روایدادها
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انواع روش تحقیق

آزمایش طبیعی

تحقیق آرشیوی

تحقیق زمینه یابی

تحقیق آزمایشگاهی

آزمایش میدانی

تحقیق میدانی
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:آرشیویتحقیق-الف

هابایگانیوآرشیوهاازاستفادهبااطالعاتآوریجمع•

هگذشتبهمربوطهایزمینهدراطالعاتتحلیلوتجزیه•
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:مزایا و معایب تحقیق آرشیوی

:مزایا

بودنالعملیعکسغیر•

بودنماسبقبهعطف•

مختلفهایدورهطیدررویدادهاتحقیقامکان•
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:معایب

عدم دسترسی به منابع موجود •

پرخرج و دشوار بودن تحلیل داده ها •

لزوم دقت در نمونه گیری مناسب از اطالعات •

وجود اطالعات ضد و نقیض در یک مورد •
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:یابیزمینهتحقیق-ب

ونگوناگهایزمینهدرگروههاوافرادازخواهینظربراستمبتنی

مصاحبهشفاهی

شامل پرسیدن   

پرسشنامهکتبی
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:مزایا و معایب تحقیق زمینه یابی 

:مزایا

به دست آوردن اطالعات دقیق درباره یک جمعیت •

امکان پیش بینی های دقیق در مورد نتایج رویدادها •

:معایب 

خطای حاصل از نمونه گیری •

نیاز به پرسنل کارآزموده و ماهر •

عکس العملی بودن •
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:میدانیتحقیق-پ

عیطبیمشاهدهوتحقیقموردموقعیتدرمحققموقتیزندگی•

نامهپرسشمثلدیگرابزارهایازاستفادهنیزونظرموردموضوع

استیابیزمینهتحقیقازترعمیق•
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:مزایا و معایب تحقیق میدانی

:مزایا

طبیعیمحیطازکسبدلیلبهآمدهبدستهایدادهتعمیمقابلیت•

آنهاآزمایشوهافرضیهاستخراجامکان•

:معایب

نیستقطعیهاپدیدهبینمعلولیوعلترابطهبهرسیدناحتمال•

.کندایجادتغییرییااختاللجامعهآنزندگیطبیعیرونددراستممکنجامعهدرمحققحضور•

بودنپرخرج•
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:طبیعیآزمایش–ت

قبیلاینبهمربوطمتغیرهایوطبیعیرویدادیکمطالعهوبررسی•

.رویدادها

.نیستآزمایشگراختیاردرمتغیردستکاری•
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:  مزایا و معایب آزمایش طبیعی

:مزایا

.آیدمیدستبهمعلولیوعلترابطهنیزروشایندرآزمایشگاهی،تحقیقمانند•

.داردطبیعیمحیطهایبهفراوانیتعمیمقابلیتآمدهبدستنتایج•

.نیستیسرمآزمایشگاهمحیطدرآنایجادامکانوداردآزمودنیهابرقویتاثیراتکهاستقویمتغیرهایوجود•
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:معایب

حققمعملسرعتطبیعیرویدادهایوقوعبودنناگهانیدلیلبه•

.استضروریبسیار

شدنمخدوشموجباستممکنحادثهصحنهدرمحققدخالت•

.شودنتایج
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:میدانیآزمایش–ث

.شودمیااجروتعیینآزمایشگرتوسطمتغیرهاوتحقیقطرح•

استواقعیزمینهیکتحقیق،انجامزمینه•
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:مزایا و معایب آزمایش میدانی 

:مزایا

.آیدمیدستبهمعلولیوعلترابطهآزمایشمحیطبودنواقعیعلتبه•

استزیادمشابههایموقعیتبههایافتهتعمیمقدرتآزمایشمحیـطبودنواقعیعلتبه•

استپذیرامکانآندرفرضیهسنجش•
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:معایب

تحقیقموردموسساتازاجازهکسببهنیاز•

شودررسیببایدمتغیرهااثراتدربارهالزمهایبینیپیشیکلیه•

جانبیمتغیرهایکنترلبودندشوار•

ظنءسواستممکنآزمایشواقعیاهدافنگهداشتنلزومدلیلبه•

شودایجادآزمودنیهادرمشکالتییا
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آزمایشگاهیتحقیق-ج

متغیرهابرکنترلحداکثراعمال•

متغیرهادستکاریتوانایی•

رهایمتغینیزوگواهوآزمایشیگروههاییاگروهیکانتخاب•

وابستهومستقل
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:مزایا و معایب تحقیق آزمایشگاهی

:مزایا

کندثابتراآزمایشگرانآزمایشیفرضیهصحتتواندمیآمدهبدستنتایج•

شدهمنفردمتغیرهایاثربررسی•

معلولیوعلترابطهآوردندستبه•

مختلفهایفرضیهآزمونامکان•

.رودمیباالحدودیتانتایجتعمیمقابلیتآزمایشیموقعیتدردقتودقیقگیرینمونهصورتدر•
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:معایب

واقعیهایموقعیتبامقایسهدرآزمایشگاهمحیطبودنمصنوعی•

انیرووجسمیکنندهناراحتشرایطایجادازمانعاخالقیاصول•
استانسانبرای

استفراوانتجربهودقت،دانش،مهارتمستلزم•

باشدگرانوپرخرجاستممکن•


