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Abstract 
The environment of business organizations and institutions is constantly fluctuating and 
changing, so it is unavoidable to employ new ways of creating and developing managerial 

knowledge. Experimental research methodology has been one of the important research 

methods for investigating and improving organizational issues; and its use in social and 
behavioral sciences such as sociology, psychology, economics, and management has grown 

significantly in recent years. Laboratory studies are one of the main types of experimental 

researches conducted in a controlled environment, to investigate the causal relationship and 

control the disturbing variables. Their application has led to the development of knowledge in 
various branches of management including organizational behavior, human resource 

management, advertising and consumer behavior, behavioral operations management, 

behavioral strategy, and behavioral economics. Despite the worldwide development of 
experimental research applications and knowledge accumulation in the international 

management literature, their recognition, and application in domestic research seems to have 

received less attention. The purpose of this study is to systematically review the related 
literature and identify the main concepts of this research method and its functions in 

management using the Delphi method. According to the research findings, 11 categories and 

over 30 related concepts have been identified. The main categories include experimental 
research nature and its types, manipulation of variables, control, repeatability, validity, and 

ethics in experimental research. The findings of this study can be exploited by researchers in 

different areas of management in order to identify and develop the applications of a new 

methodology in management knowledge creation. 

Keywords: Experimental Research Method, Laboratory Research Method, Management 
Lab, Management Research, Management Knowledge, Knowledge Creation. 
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توسعۀ دانش مدیریت  کاربرد آن درو  تحقیق آزمایشی   

   عیلخانزاده علیرضا هندیجانی روزا، احمدی محمّدمیالد
 03/01/1399تاریخ دریافت: 
 17/04/1399تاریخ پذیرش: 

 چکیده 
های نوین جهت تولید و توسعۀ دانش گیری از شیوهوکارها دائماً متالطم و متغیّر است لذا بهره   محیط نهادها و کسب 

روش از  یکی  تحقیق آزمایشی  روش  است.  اجتناب  غیرقابل  امری  بهبود  مدیریتی  و  بررسی  مهم جهت  تحقیق  های 
شناسی، اقتصاد و مدیریت شناسی، روانمسائل سازمانی بوده و استفاده از آن در علوم اجتماعی و رفتاری مانند جامعه

یشگاهی یکی از انواع اصلی تحقیقات آزمایشی هستند های اخیر رشد قابل توجهّی داشته است. تحقیقات آزمادر سال
شوند. استفاده  شده آزمایشگاه، با هدف بررسی رابطۀ علّی و ضمن کنترل متغیرهای مزاحم اجرا میکه در محیط کنترل

و  های مختلف مدیریت شامل رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، تبلیغات ها به توسعه دانش در شاخهاز این پژوهش
مصرف رفتاری،  رفتار  عملیات  مدیریت  توسعۀ   راهبردکننده،  وجود  با  است.  انجامیده  رفتاری  اقتصاد  و  رفتاری 

رسد شناخت و المللی، به نظر میکاربردهای تحقیق آزمایشی در ادبیات مدیریت و انباشت دانش مرتبط در منابع بین
از منطق  های داخلی کمتر مورد توجّه قرااستفاده از آن در پژوهش ر گرفته است. تحقیق حاضر قصد دارد با استفاده 

مند  روش دلفی، مقوالت و مفاهیم اصلی این روش تحقیق و کارکردهای آن در مدیریت را بازشناسد و با مرور نظام
یافته مطابق  نماید.  تشریح  را  احصاشده  مفاهیم  موضوعی،  تحقیق  ادبیات  از    11های  بیش  و  مرتبط   30مقوله  مفهوم 

انواع آن،  شن و  پژوهش آزمایشی  شامل چیستی  اصلی  مقوالت  تکرار،    کاری  دستاسایی شده که  کنترل،  متغیّرها، 
یافته است.  آزمایشی  پژوهش  در  اخالق  و  یک اعتبار  کاربردهای  توسعۀ  و  شناخت  حیث  از  پژوهش  این  های 

برداری  ای مختلف مدیریت قابل بهرههشناسی نوین در تولید دانش مدیریت برای پژوهشگران و دانشمندان حوزهروش
 .است

ت، تحقیققققققق آزمایشققققققگاهی، آزمایشققققققگاه مققققققدیری روشروش تحقیققققققق آزمایشققققققی،  :هاکلیددددددوا ه
  .دانشتحقیقات مدیریت، دانش مدیریت، تولید 
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 مقدمه

رقابتد مزیت  به  امروز  پیشرفته  دنیای  در  سازمان   یانش  استها  اصلی  اوج  تبدیل شده  روند   .

فناوری  گرفتن و  نوآوری  دانش،  مزیت نقش  ایجاد  در  نوین  یافتن های  اهمیت  و  راهبردی  های 

هایی مانند  ها در زمینه گیری از آنبهره  ها موجب شده است تاسازمان   ۀارزش منابع دانش در ادار

سازمان  رهبری  و  یامدیریت  افزایش  پیش  از  بیش  تحقیقها  و    بد.  خاص بهآزمایشی    طور 

های نوین تولید و  ویژه در حوزۀ مدیریت و اقتصاد، یکی از شیوه علوم رفتاری به   در  آزمایشگاهی

اگرچه از این تحقیقات  .(2018و همکاران،  2برگر ؛ 2000، 1کراوث) رودتوسعۀ دانش به شمار می 

در  اینقش و کاربرد ویژه امّا امروزهاست، ها قرار گرفته این رشته در دیرباز مورد توجّه دانشمندان 

 . (2019و پدساکوف،  5؛ پدساکوف 2014، 4و سل 3)وبستر  ها یافته استسازمان 

دیدگاه   فیشر از  زیست 6رونالد  نژادشناس،  آمارشناس،  طرّاحی ،  پدر  و  فرگشتی  شناس 

ای پیشرفتهطور  به و    دقیق  فرد،بهمنحصر  »تجربیاتی   یآزمایش تحقیقات    مدرن،   7آزمایشی 

(.  8:  1935)فیشر،   شوند تا مبنای دانش جدید را تأمین کنند.«و طرّاحی می   شده هستندریزیبرنامه 

عقیده  این  بر  محقّقین  موارد، برخی  از  بسیاری  در  که  آزمایش   اند  علوم  طرّاحی  در  و  ها  پزشکی 

رفتاریپژوهش مدیریت  های  است  مانند  یکسان  دو حوزه  هر  یا حتّی در  در    تنها   تفاوت و    مشابه 

   شود.که نوعاً به زمینۀ تحقیق مربوط می ی است هایویژگی

بوعلی سینا،  ا   .آزمایش کردن به قدمت زندگی بشر بوده است  چۀتاریخ  در مرور سیر تاریخی،

های متعدّدی در موضوع کتاب   ،میالدی(  1037تا    980)  ازدهمپزشک و فیلسوف ایران، در قرن ی

کتاب مرجع عنوان به سال  600« او بیش از 8کتاب »القانون فی الطب  و پزشکی و فلسفه نوشته است

هفت قاعدۀ اساسی    ،خود  در بخش اوّل کتاب   . اوتدریس شده است  دنیا   هایپزشکی در دانشگاه 

 
1  Krauth 
2  Berger 
3  Webster 
4  Sell 
5  Podsakoff 
6  Ronald Fisher 
7  Experimental Design 
8 The Canon of Medicine 
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که اساس شرایط آزمایشگاهی را در علوم و فنون جدید    کندمی را برای آزمایش داروها توصیف  

ها و  )درمان  در داروها همزمان طور به اجتناب از بیش از یک متغیّر اثرگذار علّت ( 1 :دهدشکل می 

)موارد   در بیماران  همزمانطور به اجتناب از بیش از یک متغیّر اثرگذار علّت ( 2رفتارهای درمانی(. 

مشاهدۀ تغییر در متغیّرهای نتیجه پس از  ( 4و شاهد،    های کنترلاستفاده از گروه  (3مورد مطالعه(. 

(  6است که شاید قابل کنترل نباشند.  شناسایی متغیّرهای بیرونی محتمل( 5. تغییر در متغیّرهای علّت

و    که ناشی از شانس هستند.  است  تکرار مطالعات جهت جلوگیری از تفسیر برمبنای اثرات کاذبی 

 8: 2000)کراوث،  بر حیوانات   آزمایش ها و نه فقط مطالعۀ اثرگذاری داروها بر انسان ( 7در نهایت 

 . (16و 

اقتصاد، و  مدیریت  در  آزمایشی  تحقیقات  واقع    پیشینۀ  روان در  بازمی به  گردد.  شناسی 

تجربی روان سال    1شناسی  از  م  1879مدرن  ویلهلم  که  هنگامی  وانتو              پزشک   2اکس 

روان 1920  -1832) آزمایشگاه  اولین  بعدها  (  آغاز شد؛ وی  گذارد،  پایه  را  اولین  عنوان  به شناسی 

آزمایشی  روان این  شناس  بتوان  شاید  ارائه کرد که  آزمایش  از  را  تعاریف خود  شناخته شد. وی 

آزمایش  از  شرح  اوّلین  را  دانست تعاریف  رفتاری  علوم  در  وانت   (.25:  1911)وانت،    ها    ماکس 

مشاهده  و  آزمایشی  مطالعات  میان  در  تفاوت  را  اساسی    4ای    ، 3کاری  دستشامل  جنبۀ 

 .شمردبرمی  6ی نامرتبط محیطعوامل  جداسازی از و  5قابلیت تکرار مجدّد ،4سازی تصادفی

مفاهیم    اکتشافد:  یرکلّی یک پژوهش ممکن است برای یکی از اهداف ذیل انجام گطور  به 

دسته جدید یا  توصیف  طول  8علّیترابطه    اثبات   یاو    7همبستگی   بررسی   موضوعات،  بندی،  در   .

اند.  به این اهداف توسعه داده  یابیدست مختلفی را جهت   اتیسالیان، پژوهشگران راهبردهای تحقیق

 
1  Experimental Psychology 
2  Wilhelm Max Wundt 
3  Manipulation 
4  Arbitrariness 
5  Reproducibility 
6  Isolation 
7  Correlation  
8  Causality 
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آزمایش  شبه  آزمایش،  شامل  راهبردها  طبیعی  1این  مشاهدات  و  موردی  مطالعۀ  پیمایش،  بوده  ، 

دهد که یک رابطۀ فرضی را میان یک متغیّر مستقل و  یک آزمایش به محقّق این توان را می  .است

با   بیازماید. آزمایش   کاری  دست یک متغیّر وابسته  شوند  ها اغلب در محیطی انجام می متغیّر مستقل 

اگر چه  ها، دهد. آزمایشگاه را می 2متغیّرهای مزاحم بر روی  که اجازۀ اعمال درجۀ باالیی از کنترل

است  ظاهراً را  موقعیت  ممکن  واقعی  زندگی  امان  تکرار کامل  طور  به های  کردن   کنند،    آزمایش 

مناسب  چنانهم بینشبرای    روشی  دقیقدریافت  علّ  ی  روابط  معلولینسبت به  مورد    ی و  متغیرهای 

 (.  7: 2014، 3)کیرک  است جدید دانش و توسعۀمطالعه 

آزمایش، حوزه توجّه  طرّاحی  مورد  به رشد و  رو  است.    باای  افزایش  رو به  ابتدا  کاربردهای 

در کشاورزی، زیست  آزمایش  سایر حوزهطرّاحی  اما   راههای علوم  شناسی و  از طریق   پیدا کرد؛ 

های رفتاری گسترش یافت. به نظر  اقتصاد و تجزیه و تحلیل   ،های مهندسی به علوم اجتماعیعرصه

مدیریت و کسبمی در  آزمایش،  دهۀ    رسد طرّاحی  نیمۀ  از  سنّتی  استفاده شده    1960وکارهای 

روش اخیراً  و  آزمایشاست  بخش   ی شناسی  نیزدر  غیرانتفاعی  و  دولتی  گستردگی   های  کار    به  به 

یشرفت وجود دارد، امّا شاید یکی از دالیل عمده، افزایش . دالیل بسیاری برای این پشودمیگرفته 

آماری و مدیریت و حوزه روش  توسعۀ   تمرینات  متخصّصان  میان  مهای کمّی در  آن های  با    رتبط 

است روش   ،همچنین  . بوده  از  تصمیم استفاده  کمّیهای  است   گیری  پیشرفت  این  دیگر  دلیل  نیز 

همکاران،   و  میان،  (.2:  2018)برگر  این  یک   از  آزمایشگاهی  اصلی   یتحقیقات  انواع از  ترین 

تروش آزمایشی هستند.  تحقیق  محیط کنترلهای  آزمایشگاهی در  انجام  حقیقات  آزمایشگاه  شده 

اثرگذار  می با حذف عوامل  متغیرها  بین  معلولی  روابط علی و  بررسی  آنها  اصلی  شوند و هدف 

سایر   اثر  طریق  این  به  تا  است  نامرتبط  شود محیطی  حذف  بررسی  مورد  علی  رابطه  بر  عوامل 

 (. 2008، 1کالکوئیت؛ 2010و همکاران،  6آنتوناکیس ؛ 2015، 5و ادواردز  4اندرسون )

 
1  Quasi- Experiment 
2  Nuisance Variables 
3  Kirk 
4  Anderson 
5  Edwards 
6  Antonakis 
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های علوم رفتاری و علوم اجتماعی،  کاربرد تحقیقات آزمایشی و آزمایشگاهی در برخی شاخه 

های گوناگون رشتۀ  آن در زمینه کارگیری  شناسی و اقتصاد، مسبوق به سابقه است و بهمانند روان 

اخیراً   است فزایندهطور  به مدیریت  گرفته  توجّه قرار  مورد  هیفتز 2001،  2مکه ات)  ای  همکاران،    3؛  و 

چنان (2009 پژوهش ؛  هم که  موضوعاتی  در  بسیاری  کاربردی  و  نظری  رفتار های  مدیریت  چون 

های پرداخت، انگیزش کارکنان، مدیریت عملیات رفتاری، سیستمسازمانی، مدیریت منابع انسانی،  

طی در    نظایر آن  بازاریابی و فروش و  بندی محصوالت،بسته   کننده،اقتصاد رفتاری، رفتار مصرف

توسّسال  استها،  شده  منتشر  و  پذیرفته  انجام  دنیا  سراسر  در  محقّقین  امّا (2020مکه،  ا)ت  ط    ؛ 

های آزمایشگاهی در میان پژوهشگران و متخصّصان  کارگیری روش تحقیق آزمایشی و پژوهش به 

معمول نبوده و به عبارت بهتر، آشنایی کافی و کامل   چندان مان ایرانهای مدیریت در کشورشاخه

  در   های مرتبط وجود ندارد. برای محقّقان حوزه  هاآن با این دست مطالعات و نقاط قوّت و ضعف  

ها و  است که مؤلّفه   ن یپاسخ آن است، ا  افتنیکه پژوهش حاضر درصدد    یراستا، پرسش اصل  نیا

است  یشامل چه موارد یدر علوم رفتار مایشگاهیو آز یشیآزما یهاپژوهش  یاساس یهایژگیو

  ، اصول میچه مفاه  و اقتصاد   تیریمد قات یدر تحقشناسی  روش  ن یاکارگیری  به جهت شناخت و    و

با استفاده از روش دلفی،  ین رو، مقالۀ حاضر می ااز    .گرفت  نظر  در  دیبارا    ییهاهیو رو کوشد تا 

تحقیق   با  مرتبط  مقوالت  آنمفاهیم و  رویکرد کاربرد  با  با    در  آزمایشی  مصاحبه  در  را  مدیریت 

نظام  مروری  از  استفاده  با  سپس  و  نماید  شناسایی  موضوع  این  خبرگان  موضوع،  ادبیات  در  مند 

کارگیری روش تحقیق آزمایشی  و به   بهتر شناخت  تحقیق به امید است این    مفاهیم را تشریح نماید. 

 ید. کمک نماهای گوناگون مدیریت در زمینه 

 

 

 

 
1  Colquitt 
2  Thomke 
3  Heifetz 
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 پژوهش  ادبیات نظری

تحقیقات  بررسی  تمام  به  نوعی  به  می   متغیرهامیان  رابطه    علمی  پیدا  توصیف یک  ربط  در  کنند. 

راحت معموالً  تحقیق،  قائل شطرح  تمایز  مستقل و وابسته  متغیّرهای  میان  است که  این    دهتر  از  و 

. یک متغیّر، هرچیزی شود، استفاده  استها مدّنظر  چه که از آزمایش عبارات در وصف کردن آن 

می  متفاوتی  مقادیر  که  است. و    پذیرداست  سنجش  وضعیت وان  عنبه   قابل  متغیّر           مثال، 

گیری اجتماعی ممکن است به شکل درآمد یک شخص یا یک خانواده به تومان اندازه   -اقتصادی

می  شود. محقّقان کنترل  توسّط  از طریقی  معموالً  مستقل،  متغیّرهای  از  درحالی بسیاری  که شوند؛ 

سان،  بدین شوند.  توسّط طبیعت کنترل میفقط و  شوند تا آزادانه تغییر کنندمتغیّرهای وابسته رها می 

بندی یک نمونه از افراد یک مطالعه ممکن است سطح آموزش را به شکل آماری از طریق بخش 

و... کنترل    ، کارشناسی ها که دیپلم دارندشان پس از دبستان پایان یافته، آن هایی که آموزش به آن 

اقتصادی وضعیت  بر  آموزش  تأثیر  تعیین  برای  این    اجتماعی،  -نماید.  در  مستقل  متغیّر  آموزش 

اقتصادی وضعیت  و  است  می   -مطالعه  محسوب  وابسته  متغیّر  از  اجتماعی  یادشده  طرّاحی  شود. 

حتماً ترتیبات خاصّی به  کند. یک مطالعه تنها هنگامی آزمایش است که  روش پیمایش استفاده می 

متغیّر سطح  محقّق  که  هنگامی  بپیوندد:  متغیّر   وقوع  سطح  سنجش  از  پیش  را  مستقل    )متغیّرهای( 

های احتمالی همه در  در طرّاحی پیمایشی با مفروضات متقدّم، داده  )متغیّرهای( وابسته کنترل نماید.

جمع  زمان  می یک  شده،  )شوند.  آوری  یاد  مثال  پاسخ در  تحصیالت  و  زمان  درآمد  در  دهنده 

شود و مدّنظر آن است که چگونه وضعیت بندی می . پس از آن، متغیّر مستقل تقسیم (گوییپاسخ 

اگر طرّاحی  -اقتصادی است.  توزیع شده  آموزش  از  از نوع   اجتماعی پس  ،  باشد  ی آزمایش  تحقیق 

می  میمحقّق  را شروع  از کودکان کار  بزرگ  با یک گروه  آن بایست  گروه کرد و  در  را  های ها 

که اعضای گروه موزش دریافت کنند؛ و زمانی داد تا تعیین کند هرکدام چندسال آمتفاوت قرار می

گروه درآمد  میانگین سطح  رساندند،  پایان  به  را  آموزش خود  مقایسه  بزرگ  مورد  مختلف  های 

 (. 7: 2014)وبستر و سل،  قرار گیرد
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اَش اجتماعی    ان شناسروان شریف 1951)  1سولومون  مظفّر  فستینگر 1948)  2(،  لئون  و  مریل   3(  و 

روش1959)  4اسمیتکارل دهۀ  (  آغاز  از  را  آزمایشی  تقریباً    1940های  دادند؛  با    همزمان توسعه 

)آزمایشی( کردند.    تجربیطور  به ( که شروع به مطالعۀ بازار 1948)  5چون چمبرلیناقتصاددانی هم

ریاضیات   با  که  اجتماعی  علوم  سیگل   کاردانشمندان  مانند  بودند،  فورا  6کرده  ( و  1960)  7کر و 

بنیان بسیاری از  های منطقی و بازی (، انتخاب 1944)  9و مورگنسترن  8نمن ون ها را تحلیل کردند و 

 شناسی، علوم سیاسی، ارتباطات و اقتصاد را فراهم آوردند.  جامعه  زنظریات معاصر خود ا

بیلز گردد.  بازمی  1950دهۀ  مدیریت و اقتصاد به    در  ی آزمایشگاهتحقیقات  پیشینۀ   و   10رابرت فرید 

دانشگاه هاروارد،   در  دانشجویانش  گروه همکاران و  مطالعۀ  به  مباحثهشروع  از  های  استفاده  با  ای 

فنّاوریروش و  می ها  شکل  را  آزمایشی  آزمایشگاه  یک  که  کردند  لوینهایی  کورت  و   11داد. 

کارت  پویایی   12رایت دوروین  تحقیقاتی  گروشناسی مرکز  فنّاوری های  موسّسۀ  در  را  هی 

نهادند و کارت   1945در    (MIT)  ماساچوست در  بنیان  مرگ لوین  از  پس  را به    1947رایت  آن 

 (.  1953، 13رایت و زندر )کارت  دانشگاه میشیگان انتقال داد 

، و مزایای منحصر  آزمایش بخش مهمّی از تمام علوم اجتماعی برای بیش از نیم قرن بوده است

 کند. علوم اجتماعی به خود جذب می های گوناگون چنان محقّقان را در حوزهبه فرد آن هم 

 

 
1  Solomon Asch 
2  Muzafer Sherif 
3  Leon Festinger 
4  Merrill Carlsmith 
5  Chamberlin 
6  Siegel 
7  Fouraker 
8  Von Neumann 
9  Morgenstern 
10  Robert F. Bales 
11  Kurt Lewin 
12  Dorwin Cartwright 
13  Zander 
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 پیشینۀ پژوهش

پژوهشتحقیقات   شاخه و  در  آزمایشی  رویکردهای  از  استفاده  با  متعدّدی  گوناگون  های  های 

آن  به  ادامه  در  که  است  پذیرفته  انجام  شد؛  مدیریت  خواهد  اشاره  و    همچنینها  شناخت  جهت 

شناسی و کاربردهای آن در علوم رفتاری نیز کتب و مقاالت گوناگونی در منابع  توسعۀ این روش

 دهد: هایی از این منابع را نشان می وین شده است که جدول ذیل، نمونه تدالمللی علمی بین 
 

 شناسی تحقیق آزمایشی در علوم انسانی و رفتاری بندی منابع روش جمع  .1جدول  

 منبع  عنوان ردیف
نوع 
 منبع 

 شرح حوزۀ موضوعی 

1 

آزمایشی در  طرّاحی های 
تحقیقات مدیریت و  
رهبری: نقاط قوّت، 

ها و  محدودیت 
پیشنهادهایی برای بهبود  

 چاپ ]مقاالت[

پدساکوف و 
پدساکوف،  

2019 
 مقاله

کلّی  طور به
های کالن  حوزه

مدیریت و رهبری  
و مشتمل بر  

های جزئی در  مثال
رفتار سازمانی، 
مطالعات بازار، 

 انگیزش 

این مقاله به تاریخچۀ تحقیقات  
های مدیریت، انواع  آزمایشگاهی در حوزه

آزمایشی، شرح و مثالطرّاحی های  های 
ها با یکدیگر و نقاط  آنان، تفاوت طرّاحی

پردازد. تمرکز  قوّت و ضعف هریک می
های مدیریت و رهبری  نویسندگان بر حوزه

 است 

2 
آزمایشی با   طرّاحی 

کاربردهایی در مدیریت، 
 تجربی مهندسی و علوم

برگر و 
همکاران،  

2018 
 کتاب

گوناگون  های حوزه
علوم طبیعی مانند  
فیزیک و شیمی، 

مهندسی و  
مدیریت شامل  
 مباحث رفتاری 

این کتاب به شرح روش تحقیق آزمایشی  
آماری تجزیه و به  خصوص مبانی ریاضی و 

های ها شامل انواع توزیعو تحلیل یافته 
 پردازد آماری و... می

3 

آزمایشی و تجزیه  طرّاحی 
ها:  و تحلیل و گزارش آن 

رهنمودهای جدید برای  
چاپ در نشریۀ بریتانیایی  

 داروشناسی

و  1کورتیس
همکاران،  

2015 
 مقاله

تحقیقات حوزۀ 
 دارویی و درمانی 

ها و بیان اصول، قواعد، شاخص
آزمایشات و گزارش  ویژگی های طرّاحی 

نتایج آن از دید سردبیران و متخصّصان  
 حوزۀ تحقیق آزمایشی 

4 
آزمایشگاهی  های آزمایش

 در علوم رفتاری
وبستر و 

 2014سل، 
 کتاب

های گوناگون  شاخه
علوم رفتاری مانند 

شناسی،  روان 
شناسی،  جامعه

 مدیریت، اقتصاد

ها و شرح کاملی از ادبیات نظری، چارچوب
پیشینۀ تحقیقات آزمایشگاهی در علوم 

های  هایی از حوزهرفتاری و بیان مثال
اط ضعف و گوناگون، تجزیه و تحلیل نق

 هاقوّت مربوط به هر یک از طرّاحی

 
1  Curtis 
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5 

راهبردهای تحقیق و 
کنترل متغیّرهای مزاحم  
آزمایشی:   در: طرّاحی 

هایی برای علوم  رویه 
 رفتاری

کیرک،  
2014 

 کتاب

های گوناگون  شاخه
علوم رفتاری مانند 

شناسی،  روان 
شناسی،  جامعه

 اقتصاد و مدیریت 

های  از روشی  مفصّل این کتاب شرح 
های آزمایشی  تحقیق با تمرکز بر طرّاحی

های است و شرایط آزمایشی و روش
ها را در این نوع  تجزیه و تحلیل داده 

 دهدکامل شرح میطور به تحقیقات 

6 
احی آزمایشی و  اصول طرّ

کاربرد آن در  
 شناسی جامعه

و  1جکسون
، 2کوکس 
2013 

 مقاله
علوم اجتماعی به 

شناسی  جامعهویژه 
 و علوم سیاسی

های طرّاحی  بیان اصول، انواع و ظرفیت
آزمایشی برای موضوعات و تحقیقات حوزۀ 

 شناسی و سایر علوم اجتماعی جامعه

7 
های آزمایشی برای  روش

گذاری  تحقیقات سیاست 
 عمومی

و  3فِیروِثِر
، 4تورناتزکی
2013 

 کتاب
گذاری  سیاست

 عمومی

نویسندگان درخصوص  بیان تجارب 
گیری در کارهای آزمایشی در حوزۀ تصمیم

 گذاری عمومی سیاست

8 
های آزمایشی:  روش
فردی   -های میان طرّاحی

 فردی -و درون 

و  5چارنز
همکاران،  

2012 
 مقاله

تحقیقات اقتصادی 
و اقتصاد رفتاری، 

تحقیقات  
 شناسی روان 

آزمایشی  های طرّاحیشرحی بر تفاوت های 
فردی، آزمایشات   -فردی و درون  -میان 

ها و شناسی و بیان شباهتاقتصادی و روان 
های مطرح  ها و مقایسۀ انواع طرّاحیتفاوت 

 شده

 های میدانی آزمایش 9
و  6هریسون
،  7لیست
2004 

 مقاله
تحقیقات اقتصادی 

 و اقتصاد رفتاری
های میدانی،  بیان مبانی ریاضی آزمایش

 هایی از موضوعات اقتصادی مثالها و مدل

10 

ها در علوم رفتاری و  روش
علوم اعصاب: طرّاحی  
آزمایشی، کتابچه و 

نامۀ تحقیقات پزشکی واژه
 و رفتاری 

کراوث، 
2000 

 کتاب

های گوناگون  شاخه
علوم رفتاری مانند 

شناسی،  روان 
شناسی،  جامعه

 اقتصاد 

آزمایش، نحوۀ   مشتمل بر مبانی فلسفی 
اجرای آزمایش ها و آمار مربوط  طرّاحی و 

های پزشکی  به این روش در محدودۀ رشته 
 و علوم رفتاری 

شناسی و  در منابع علمی داخلی، به روش   این نکته اشاره شد،  گونه که پیش از این نیز بههمان 

مدیریت رشتۀ  آزمایشگاهی در  آزمایشی و  تحقیقات  اقتصاد    انجام  در    کمترو  است و  توجّه شده 

شناسی  کارکردهای این روش از هنگام نگارش این مقاله، در متون و منابع بسیار محدودی به برخی

می  حاضر  تحقیق  است.  شده  اشاره  مدیریت  مطالعات  ابتدا کوشدر  خبرگان،  با  مصاحبه  ضمن    د 

 
1  Jackson 
2  Cox 
3  Fairweather 
4  Tornatzky 
5  Charnes 
6  Harrison 
7  List 
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نگر و دیدگاهی کل  شناسی را شناسایی و معرّفی نماید و سپس باو مقوالت اصلی این روش مفاهیم 

بین  معتبر  منابع  در  مرتبط  مقاالت  و  کتب  مفصّل  بررسی  و  مرور  ضمن  و  جامع،  مفاهیم  المللی، 

را  مقوالت   نماید.طور  بهاصلی  معرّفی  مطالعۀ    خالصه  یک  حاضر  پژوهش  دیگر،  بیان  به 

توسعه شناسانه  روش هدف  ویژگی با  و  مراحل  اصول،  که  است  پژوهش ای  آزمایشی  های  و  های 

محقّق برای  را  رشته ا آزمایشگاهی  کشورمان  ن  در  اقتصاد  و  مدیریت  تبیین  ایران  های  و  معرّفی 

 نماید. می

 

 شناسی پژوهش:روش 

 پیاز پژوهش 

که    شودی م  ل یتشک  ی مختلف  یهاهیاز ال  انجام پژوهش   یندهایپژوهش، فرا  ندیفرا  از یمدل پبراساس  

ال هر  آن  ال  هیدر  از  ا  یۀ متاثر  است.  عبارت   هاه یال  ن یباالتر  ترتیب  به  حاضر  پژوهش    از   اند برای 

 : (2009و همکاران،   1)ساندرز 

 
1  Saunders 
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 (2009پیاز پژوهش )ساندرز و همکاران،  . 1شکل 

 

نشان  یۀ ال  پژوهش؛  یهافلسفه   یۀال .1 جهان اول  جهان    ینیبدهنده  به  پژوهشگر  نگاه  نوع  و 

به   پژوهش  هر  ن  یبرا  ادیبن  ایشالوده    کیاست.  با  از یمطالعه  پژوهشگران  و  از    دی دارد 

مطالع  یضمن  صورت به که    ییهاینیبجهان  م  ۀدر  استفاده  بر    کنند،ی خود  باشند.  آگاه 

ا پژوهشگر  هیال  نیاساس  نگاه  می   نوع  مشخّص  تحقیق  موضوع  آن به  از  که  شود.  جا 

مند تحلیل روشمصاحبۀ مستقیم با خبرگان موضوع، اساس کار این پژوهش بوده است و 

به   پژوهش  فلسفۀ  است،  بوده  مدّنظر  آزمایشگاهی  تحقیقات  از  آنان  دریافت  و  تجارب 

که هرچند  است؛  بوده  نزدیک  »تفسیرگرایی«  تحقیقات    پارادایم  و    «ایشیآزم »موضوع 

 گرایی« است. ناظر بر پارادایم »اثبات  « به خودی خودتجربی»درک 

که پژوهشگر اتخاذ    یفسلف  ی نیبدوم بسته به نوع جهان   یۀدر ال  پژوهش؛  یکردهایرو  یۀال .2

م است،  براینموده  رو  ۀدیپد  ۀمطالع  یتواند  دو  از  نظر   ییاستقرا  ای  یاسیق  کردیمورد 

  دن یرس به معنای  ییاستدالل استقرا رویکرد پژوهش حاضر، استقرایی است. . دیاستفاده نما
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ارتباط    یو برقرار  یبا استفاده از معلومات جزئ  کردیرو  ن ی. در ااست  ذهن از جزء به کل 

  ی مشخص یدادهایها بر رومشاهده  کرد،یرو  ن ی. در ادشوی استنتاج می  ها حکم کلآن   نیب

در   تنباطاس دادها،یرو ایو سپس بر اساس مشاهده حوادث  ردیگیطبقه صورت م کیدر 

تمام طبقه  م مورد  انجام  استقرا  نیا  بر  .شودی ها  رویکرد  با  پژوهش حاضر  در    یی اساس، 

مدل   ی وفیک  یها)مصاحبه  نظری(  مقوالت ومطالعات  تحقیق روش  میهامف  های  شناسی 

 خواهد شد.  استخراج آزمایشی

ال  پژوهش؛  یراهبردها  یۀال .3 انتخاب  یۀدر  اساس  بر  پژوهشگر  هر    ی سوم،  در  از    ک یکه 

م  یهاهیال داشته،  به  ی متفاوت  یهاراهبرد  تواندی باالتر  بردرا  ذکر   ن یهمچن .کار  به  الزم 

برخ که  حوزذکر  یهاراهبرداز    یاست  در  کمّ  ۀشده  برخ  یمطالعات  حو  یو    زۀ در 

ک ا  ؛است  یفیمطالعات  ال  ن یکه  اساس  تشک  یۀامر  را  اصلی    راهبرد  دهد. ی م  لیچهارم 

 گردد. کامل تشریح می طور به پژوهش حاضر، مطالعۀ دلفی است که در ادامه 

از ح  یۀدر ال  پژوهش؛   یهاانتخاب روش  یۀال .4 پژوهشگر   یسازی توسل به کمّ  ثیچهارم 

پد م  دهیرفتار  نظر،  اتخاذ    یبیترک  ای  یفیک  ،یکمّ  یهااز روش  کیهر    تواندی مورد  را 

کمّدینما روش  در  بهداده   ،ی.  موضوع  با  متناسب  کمّهای  تبدیل  صورت  عددی  و       ی 

داده   در  .شوندمی کیفی،  نه  روش  نشانه   صورت به ها  جمالت،  شکل  به  بلکه    ، هااعداد 

رنگ ئعال بم،  معموالً  و  افراد  رفتار  و  چهره  حرکات  و    ییهاروش   ا ها،  مصاحبه  مانند 

ها کمتر قابلیت تبدیل شدن به عدد را دارند،  . این داده شوندیم آوریجمع ها مشاهده داده

  گیرند مورد تجزیه و تحلیل قرار می  ،اندشده   گردآوریبه همین علت به همان شکل که 

داده   .(2014،  1)کرسول و  بوده  کیفی  حاضر  پژوهش  به  روش  مصاحبه  از  حاصل  های 

 آوری و تحلیل شده است. ها، مفاهیم، عبارات و جمالت جمعشکل کلیدواژه

زمان  یۀال .5 نشان  ۀیال  پژوهش؛  یافق  در    ۀدیپد  ۀمطالع  ۀدهندپنجم  نظر  مقطع    کیمورد 

مطالعات  ی)چندمقطع  تری طوالن  یزمان   ۀدور  کیدر    ایخاص    ی زمان اکثر  است.   )

 
1  Creswell 
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تب  یفیتوص  ،یاکتشاف در    ۀدیپد  کیکه    ینییو  را  مورد    یزمان   ۀباز  کیخاص  خاص 

مقطعی بوده و در یک  . پژوهش حاضر نیز تک اندی مقطعاز نوع تک ،دهندی مطالعه قرار م

 بازۀ زمانی شش ماهه انجام پذیرفته است. 

در   کهاین پژوهشگر بسته به    زیششم ن  ۀیالدر  :  هاداده  یآورجمع  یهاهیو رو  هاوهیش  یۀال .6

رو  یهاهیال روش  ،راهبرد  کرد،یباالتر چه  به  یو  باشدکاررا  ش  ،گرفته    ی مختلف  یهاوهیاز 

تجز  یگردآور  یبرا تحل  هیو  م  یهاداده  لیو  استفاده  مشاهده،  کندی پژوهش  مصاحبه،   .

ش جمله  از  و...  برا  یی هاوهیپرسشنامه  که  مورد    هااده د  یگردآور  یاست  است  ممکن 

گ نظام   .ردیاستفاده قرار  مرور  مصاحبه و  از  پیشینۀ موضوع پژوهش حاضر  ادبیات و  مند 

 ها بهره جسته است. آوری دادهجهت جمع

 دلفی روش 

  ساختار  دارای فرایندی که است دلفی روش استفاده، مورد گروهی دانش کسب هایروش از یکی

در    و  اطالعات   آوریجمع  پیمایشی،  راندهای  طی  در  گیریتصمیمبه    کمک  و  بینیپیش   برای

سؤال    به پاسخ  در ها سعیپیمایش   اکثر  کهحالی  در(. 2004،  1)کندی   است  گروهی   اجماع   نهایت،

 (. 2003، 2پاول ) دهدمی  باشد« پاسخ   باید چه /تواندمی  چه» سؤال  به  دلفی دارند، هست« »چه

شود  گیری استفاده می های مسألۀ تصمیم گری شاخصغربال از روش دلفی جهت استخراج و یا 

پذیرد. این روش براساس نظرات خبرگان و براساس پرسشنامه  که معموالً در چند راند صورت می 

می  در چارچوب روش  (.2019،  )امینی  گیردشکل  دلفی که  دارد،  روش  پژوهش قرار  های کیفی 

می  ساخت  نحوی  به  را  گروهی  ارتباطات  برهمدفرایند  زمینۀ  که  را   کنشهد  متخصّص  افرادی 

 (.  1385)علیدوستی،  یک کل، برای حلّ مسأله فراهم سازدعنوان به 

متخصصان   اجماع  از حاصل تخصصی دانش و تولید گیریتصمیم  بینی،پیش  برای  روشی دلفی

تامی   تالش  متخصصان  دلفی،  روش  در.  است   از   استفاده  و  شهودی  نظرات   به  استناد  با   کنند 

 
1  Kennedy 
2  Powell 
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  در  یا خاص حوزۀ یک در  اصل گمنامی، حفظ  و بازخوردهای مکرّر دادن ای،های پرسشنامه روش

مشخص  یک  حل همکاران،    برسند  اجماع   به   مسأله  و  جمله    . (1393)جمالی  از  دلفی  روش 

با موضوعی پیچیده  عنوان  بهای از افراد را  هایی است که مجموعهروش با مسئله  درگیر  یک کل، 

تعیین شده می پیش  از  این روش چارچوب  در  پژوهش وجود کند.  یا مدل برای  مانند فرضیه  ای 

گیرد.  ها صورت میبندی داده مدل در طول فرایند آن و با دسته ها و ساختبندی داده ندارد و دسته 

به دانش گروهی از متخصصان درباره موضوعی خاص است و  یابی دست این روش بیشتر به دنبال 

 . ( 1385دوستی، )علی  یابددر نهایت با حصول اتفاق نظر میان آنان پایان می 

و    سیاسی  کالسیک، :  است  شده   بندیتقسیم   دسته  سه  به  منابع  بیشتر  در  دلفی  روش

جمله.  (2003  )پاول،  گیریتصمیم تکرار،   گمنامی   کالسیک،  دلفی  مشخصات   از    متخصصان، 

  برآورده  برای و گاه است، اجماع  بر تمرکز گروه و اعضای هایپاسخ  از آماری گزارش بازخورد،

، 2و بور  1فری)  گیردمی   نام   شده کالسیک تعدیل  دلفی   که  شودمی   تعدیل   پژوهشگران نیاز  ساختن

2001  .) 

 و تشکیل پانل دلفی گیرینمونه

خصوصیت:   چهار به آنها .باشند می 4ها یا پانلیست خبرگان و یا 3متخصصین  دلفی کنندگان شرکت

  دارند  نیاز مؤثر ارتباطی های و مهارت   شرکت برای کافی زمان تمایل، موضوع، در تجربه و دانش

  و   پانل  اندازه  ها،پانلیست   صالحیت  نیز  مطالعه  و پارامترهای کلیدی  (2008و همکاران،    5لنگلندز )

 (. 2003  پاول،) است آنها انتخاب روش 

  استفاده   )هدف( باشد   بررسی  مورد  جامعه  معرف  که   تصادفی  نمونه   از  دلفی  که  حقیقت  این

که   اینکته   کند،نمی  گیرد  تأمل  مورد  محققان   توسط   باید  است    این   در.  ( 1987  ،6)گودمن   قرار 

 
1  Fry 
2  Burr 
3  Experts 
4  Panelists 
5  Langlands 
6  Goodman 
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 و  هانمونه   حجم  اما  اند،پرداخته   دلفی  گیری تصادفیعدم نمونه  نقد  به  مقاالت   از  برخی  خصوص،

کیفیت   ندارد،   اهمیت  آنها  بودن   تصادفی   ؛ 2003  )پاول،  است  مهمتر  ایمسأله   متخصصان   بلکه 

 . (1381 پرویزی، و صلصالی

 نتایج  تحلیل

تعریف  اطالعات   مدیریت  و  تحلیل  برای  ثابت  روشی  دلفی،  در   ، 1)الندتا   است  نشده   تولیدشده 

و2006 ساختار  مطالعه  هدف   حسب  بر  هاداده   تفسیر  (   اعضای  و  سؤاالت   نوع   دورها،  دلفی، 

  ساختار  بدون پرسشنامه  از   استفاده  با  که  موضوعاتی  تعیین  برای  .بود  خواهد  متفاوت   کنندهشرکت

 (. 2003 )پاول،  شودمی  استفاده محتوا فن تحلیل از معموالً است، شده گردآوری  اول در دور

 روش اجرا 

  ، و همکاران 2کنامک) پذیردمی صورت  متوالی دورهای از ایمجموعه  انجام با دلفی روش اجرای

  عدم   و  ابهامات   و  بپردازد  تحقیق  سؤاالت  تکوین  به  باید  محقق  فرایند،  این  شروع   از  قبل  و(  2002

.  گردد حفظ   تحقیق  هدف  بر  سؤاالت   تمرکز  و  روشن  سؤاالت   تا  سازد  برطرف  را   آنها  در  وضوح

 در  را  هاآن  و  کرده  برقرار  تماس  فرایند،  این  در  کنندهشرکت  افراد  با  باید  مرحله  این  در  همچنین

و    3اکلی)  داد  قرار  نظر  مورد  پژوهش  اجرای  در  نیاز  مورد  مراحل  و  موارد  و  علت  جریان

  معمول، طور  به .  گرددمی   آغاز  ایپرسشنامه   دورهای  اجرای  آن  از  پس  و(  2004  ،4پاولوسکی 

  مورد   در   تصمیم   البته .  گرددمی   ارسال   شده تعیین  پیش   از   متخصصان  گروه  به  دور   سه   هاپرسشنامه 

 (. 1995 ،6هانتر و 5جونز) است عملگرایی نوعی  زیادی حد  تا دورها  تعداد

 
1  Landeta 
2  McKenna 
3  Okoli 
4  Pawlowski 
5  Jones 
6  Hunter 
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  کنندگان شرکت  به   موضوع   این.  است   پاسخ  باز  و  ساختار  بدون  معموالً  اول   دور  پرسشنامه

  و   تجزیه  .باشند   داشته  بررسی  تحت  موضوع   بسط   برای  بیشتری  نسبتاً   باز  فضای  که   دهدمی   اجازه

 هایسؤال .  کندمی   فراهم  بعد  دورهای  و  دوم  دور  برای را  زیرساختی  اول،  دور نتایج  کیفی  تحلیل

 . (2002 پاول،) هستند مرسوم قومی شدهآوریجمع هایداده غنای افزایش برای  پاسخ باز

دوم و  در   بعدیدور  دنبال کمّی کردن  ایپرسشنامه   به واسطۀ سؤاالت   دورهای    هاییافته   به 

به  نیشیپ رتبه  رییکارگبا  یاروش  پ  میخواه  ازدهییامت  دهی  دورهای  از  محقق  زیرا    ن یشی بود؛ 

می  به  و  ردیگبازخورد  رس  همگرایی  تمایل  دارد    دنیبرای  را  نظر  اجماع  یک  و    1راسیج)به 

شده  ریهدف مطالعه، ساختار دورها و نوع سؤاالت تفس اساسها برداده  ،آخردر  .(1994 ،2نیوینست

 گردد. می  منتشر و  هیو نتایج نهایی ته

 ار و روایی باعت

کمک    نتایج  تفسیر  اعتبار   مورد  اطمینان در   به  تواندمی  که  کیفی   مطالعات   برای  ی هایمعیار  محقّقین

  ، 6، کاربرد 5، تناسب4گویی، حق3اعتبار  مقوله عمدۀ چهار اساس بر  هامعیار این. اندکرده تولید کند،

  ، و همکاران   10هاسن )  است  شده  گذاریپایه   9بودن  تأیید  قابل  و  8سازگاری،  7بودن  حسابرسی  قابل

2000) . 

  در   اشتباه  احتمال)  است  شده   گذاریپایه   گروه  اعضای  بین  در  ایمنی  فرض  اساس  بر  دلفی

  که   منطقی   استدالل  با   تصمیمات   سپس.  (است  فردی  گیریتصمیم   از  کمتر   گروهی  گیریتصمیم

  نتایج   اعتبار   افزایش  موجب  امر  ن یا  و  شده   تقویت  شوند،می   کشانده  چالش  به  فرضیات   آن   در

 
1  Jairath 
2  Weinstein 
3  namely credibility 
4  truthfulness 
5  fittingness 
6  applicability 
7  auditability 
8  consistency 
9  confirmability 
10  Hasson 
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  بررسی   مورد  موضوع   درباره   که  کنندگانی شرکت   و  پی  در  پی   هایپرسشنامه   از  استفاده  .شودمی

 محتوای  روایی   افزایش  به  تواندمی   هستند،   دلفی   فرایند  در  شرکت  به  مندعالقه   و  داشته  تخصص

 . (1987 گودمن،) کند کمک  دلفی

 

 ی پژوهش:هایافته

 اجرای روش دلفی

تحقیقیحاضر  پژوهش مدل   بوده  اکتشافی  ،  مفاهیم،  »ساخت«  دنبال  به  چارچوب و  و  با    هاییها 

در ادبیات علم مدیریت   نوین که مفهومی)  موضوع روش تحقیق آزمایشی در آزمایشگاه مدیریت

نهایییافته و    باشدمی   (است قالب فرضیه   های  در  نیستند  هاییآن  معلوم  پیش  آن   . از  این  از  جا که 

به جدید  جمعموضوع  به  آن،  تبیین  جهت  و  رفته  این  شمار  در  خبرگان  ذهنیّت  و  نظرات  بندی 

 روش دلفی با رویکرد کیفی برای مطالعۀ بهره گرفته شده است.  منطق  خصوص نیاز است، از

می  تعریف  پژوهش  مسئلۀ  اوّل،  مرحلۀ  ویژگی در  اساس  آن  بر  و  برای  شود  الزم  های 

گردد. سپس نامزدهای مشارکت در این پانل شناسایی و از  دلفی تعیین می کنندگان در پانل شرکت

 (. 1385دوستی، )علی  رسدآید. این مرحله با تعیین اعضا به اتمام می عمل می آنان دعوت به 

می مسئلۀ   مدیریت«  در  آن  آزمایشی و کاربرد  تحقیق  »بررسی روش  باشد.  اصلی پژوهش حاضر، 

به  چگونگی  و  پژوهش  روش  این  اجزای  و  ابعاد  شناخت  اصلی  رشتۀ  هدف  در  آن  کارگیری 

های نوع  پژوهش، جهت انجام طرح از »دلفی کالسیک  یژگی با توجّه به هدف و ومدیریت است. 

   شده« استفاده شده است.تعدیل

آن  از جایی که  از  آزمایشگاهی   شناسی روش  شناخت کافی  به   آزمایشی و  در  جهت  آن  کارگیری 

ندارد،  وجود  کشور  داخل  دانشگاهی  مجامع  در  مدیریت  ویژه  به  رفتاری  خبرگان   علوم    تعداد 

پ روبه)اعضای  محدودیت  با  پژوهش  این  در  خبرگان،    است.بوده    روانل(  انتخاب  جهت 

های مدیریت در  ای در میان اعضای هیأت علمی و پژوهشگران حوزهوجوی وسیع و گستردهجست
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دانشگاه دانشکده  مدیریت  سطح  های  در  موضوع  این  اگرچه  شد.  انجام  کشور  سراسر  های 

اساسی  ویژگی    4المللی، خبرگان متعدّدی داشته امّا در جامعۀ علمی داخل کشور، کسانی که  بین 

  ( های ارتباطی مؤثّریعنی دانش و تجربه در موضوع، تمایل، زمان کافی و مهارت )پانل دلفی تحقیق 

محدود بوده باشند،  داشته  انتخاب  ویژگیاند.  را  دلفی  تحقیق  این  در  مجموعۀ خبرگانی که  های 

 . باشدمی  (2جدول )اند، به شرح شده

 های خبرگان پانل دلفی ویژگی   .2جدول  

 تخصّص  تحصیالت  ردیف
 شناسیتخصّص مربوط به روش

 آزمایشگاهی 

 پسادکترای مدیریت  1

مدیریت عملیات رفتاری، رهبری، 

انگیزش و بهبود عملکرد، اقتصاد 

 رفتاری

 ییراهنما، مدیر آزمایشگاه تحقیقات کسب و کار

های ، پژوهشی شیبا روش آزما نامهان یپا ۀو مشاور

تحقیق آزمایشی در نظری و کاربردی با روش 

مدیریت و اقتصاد، استاد حوزۀ روش تحقیق 

 آزمایشی در علوم رفتاری

 منابع انسانی  دکترای مدیریت 2

رفتار سازمانی، مدیریت استعداد و 

پروری، آموزش و توانمندسازی جانشین

 کارکنان 

مدیر مرکز علم و فنّاوری آزمایشگاه مدیریت، 

سازی و آزمایشی، شبیههای تحقیق مدیر پروژه

 کاری در آزمایشگاه مدیریت بازی

 صنعتی  دکترای مدیریت 3
مدیریت فنّاوری اطّالعات و مدیریت 

 دانش، تحقیق در عملیات نرم 

پرداز و حامی ابعاد رئیس دانشکدۀ مدیریت، ایده

سازی و های شبیهمدیر پروژه ،آزمایشگاه مدیریت

 کاری در آزمایشگاه مدیریت بازی

4 
مدیریت  دانشجوی دکترای

 هاسیستم

مدیریت تولید و عملیات، مدیریت 

نوآوری، آموزش و توانمندسازی 

 کارکنان 

، پژوهشگر حوزۀ پژوهشگر آزمایشگاه مدیریت

 ساز و روش تحقیق آزمایشی در علوم رفتاری شبیه

5 
دانشجوی دکترای مدیریت 

 هاسیستم

مدیریت فنّاوری اطّالعات و مدیریت 

دانش، بازیکاری، تجزیه و تحلیل 

 هاسیستم

های ، مجری پروژهپژوهشگر آزمایشگاه مدیریت

ساز و تحقیق آزمایشی، طرّاحی و تولید شبیه

های مدیریتی در آزمایشگاه مدیریت، کاریبازی

ر علوم محقّق حوزۀ روش تحقیق آزمایشی د

 رفتاری

6 
دانشجوی کارشناسی ارشد 

 مدیریت بازرگانی

بازاریابی، مدیریت رفتار مصرف کننده، 

 بندی و فروش بسته

پژوهشگر آزمایشگاه مدیریت، محقّق حوزۀ رفتار 

 های آزمایشی کننده با استفاده از روشمصرف
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پس از تشکیل پانل دلفی، مرحلۀ دوّم به تولید ایده در زمینۀ مسئلۀ پژوهش اختصاص دارد. در  

کنند. پژوهشگر با  خود را دربارۀ عوامل مرتبط با مسئلۀ پژوهش ارائه می ی هادهیااین مرحله، اعضا 

عوامل    ها، حذف موارد تکراری، و کاربرد واژگان یکسان، لیست نهاییتحلیل و پاالیش این ایده 

با مسئلۀ پژوهش را استخراج می  شود که نظر مستقل  کند. در این مرحله از اعضا خواسته می مرتبط 

  های باز، که به همین منظور در اختیار آنان قرار گرفته است، ارائه کنند خود را در پاسخ به پرسش 

پرسشنامه1385دوستی،  )علی این  پاسخ  باز  و  ساختار  بدون  معموالً  اول  دور  (.  به    موضوع   است. 

  داشته   تحت بررسی  موضوع   بسط   برای  بیشتری  نسبتا  باز  فضای  که  دهدمی   اجازه  کنندگانشرکت

  دورهای  و دوم دور را برای زیرساختی اول،  دور نتایج  کیفی تحلیل و تجزیه (.1994، 1وه)رو باشند

مهم  شناسایی  به   مربوط   اول   دور  نقش   .کندمی   فراهم  بعد  .  است  بعدی   دورهای  در   مباحث 

جمع داده  غنای  افزایش  برای  پاسخ  باز  هایسؤال و    هستند   مرسوم  قومی  شدهآوریهای  )جمالی 

 .(1393همکاران، 

مقدّماتی جمع  مرحلۀ  نوعی  به  این مرحله، که  انجام  ایده جهت  اطّالعات و  در خصوص  آوری  ها 

یافته و   است، سؤاالت غیرساختار  بوده  از خبرگان  نیمه موضوع  در خصوص موضوع  یافته  ساختار 

 پانل پرسیده شده است: 

 نقطۀ شروع پرداختن به روش تحقیق آزمایشی کجاست؟ •

 در معرّفی و تشریح روش تحقیق آزمایشی چه نکاتی برجسته است؟ •

ضروری   • مطالبی  و  موارد  چه  به  پرداختن  آزمایشی،  تحقیق  کاربردهای  بیان  جهت 

 است؟

تحقیقبه  • به   کارگیری  رفتاری  علوم  در  الزاماتی  آزمایشی  چه  نیازمند  مدیریت  ویژه 

 است؟

 
1  Rowe 
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به هدف اصلی تحقیق شامل    یابی دستمنابع و موادّ علمی پاسخ به سؤاالت باال، جهت  •

 های مرتبط.و سایر پرسش  چه مواردی است؟

.  است بوده ساعت( 5/1)با میانگین زمانی  جلسۀ مصاحبۀ حضوری 5معادل  جلسات در این مرحله،

یادداشت ذخیره در قالب ضبط صدا،  پژوهشگر  توسّط  اطّالعات  نتایج طوفان  سازی  ثبت  برداری، 

جا شده توسّط اعضای پانل بوده است. از آن های ذهنی و رجوع به منابع علمی معرّفیفکری و نقشه

فرآیند پژوهش  تحلیل  که  کی  این  پایان،  تا  آغاز  مرحله، از  این  پایان  در  و  نهایتاً  است،  بوده  فی 

در  عنوان  به ذیل    مقوالت  آن  کاربرد  و  آزمایشی  تحقیق  روش  »بررسی  موضوع  ارائۀ  چارچوب 

 مدیریت« استخراج گردیده است:
 

 های دور اوّل دلفی با موضوع پژوهش مقوالت حاصل از تجزیه و تحلیل پاسخ . 2 شکل

ابعاد موضوعی و 
مقوالت تحقیق 

آزمایشی در 
مدیریت

و بیان مسأله
ضرورت چیستی 

تحقیق 
آزمایشی

انواع تحقیق
آزمایشی

دستکاری و 
ن اثربخش بود

آن

کنترل در 
آزمایش

تکرار در 
تحقیق 
آزمایشی

ق اعتبار تحقی
آزمایشی

اخالق در 
پژوهش 
آزمایشی

مراحل تحقیق
آزمایشی

الزامات 
تحقیق 

آزمایشگاهی

نمونه 
پژوهش های 
آزمایشی در 

مدیریت
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دوّم،   دور  استخراج  مقوالت در  دوبارهاصلی  بازگردانده شده و  شده  پانل    به خبرگان  با خبرگان 

ها نسبت به بحث کلّی ارزیابی شود  مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا میزان جامع و مانع بودن آن 

. جلسات در این  نمایندتمامی خبرگان اولویت پرداختن به موضوعات مذکور را تأیید    همچنینو  

در این مرحله   .است  بوده  ساعت(  5/1)با میانگین زمانی    سۀ مصاحبۀ حضوریجل  5مرحله، معادل  

 ساختاریافته ذیل از خبرگان پانل پرسیده شده است: سؤاالت غیرساختاریافته و نیمه

آیا محقّق به درستی مقوالت اصلی تحقیق آزمایشی در رشتۀ مدیریت را درک نموده   •

 است؟

 ها صحیح است؟ ترجمۀ فارسی آن آیا کاربرد واژگان تخصّصی و  •

 ؟ موارد احصاشده جهت بسط و توضیح بیشتر، دارای اولویت هستندآیا تمام   •

 هریک از مقوالت مذکور، مشتمل بر چه مفاهیم اساسی خُردتری هستند؟ •

علمی • موادّ  و  مقوالت   منابع  این  توسعۀ  است؟  جهت  مواردی  چه  سایر   شامل  و 

 های مرتبط.پرسش

اصلی در این مرحله، منابع علمی شامل کتب و مقاالت معتبر جهت پرداختن    مقوالت پس از تأیید 

موردنیاز جهت توسعۀ هر مقوله  مفاهیم    همچنینفهرست شده و گردآوری شد؛ و    مقوالت به این  

 دهد: ، توسعۀ مقوالت را در قالب مفاهیم اصلی نمایش می (3)شکل  نیز معیّن گردید.
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مفاهیم مربوط به هر یک از مقوالت موضوع تحقیق آزمایشی و کاربرد آن در مدیریت،   . 3 شکل
 های دور دوّم دلفی حاصل از تجزیه و تحلیل پاسخ 

آغاز تحقیق آزمایشی در علوم رفتاری•
مزایا و معایب تحقیق آزمایشی در علوم رفتاری•
ارائۀ شواهد علّیّت در تحقیق آزمایشی•

بیان مسأله و ضرورت موضوع تحقیق
آزمایشی در مدیریت

تعاریف و تاریخچه•
ویژگی های اساسی تحقیق آزمایشی•

تاری چیستی تحقیق آزمایشی در علوم رف
مانند مدیریت

آزمایش های آزمایشگاهی•
آزمایش های میدانی•
شبه آزمایش ها•
غیرآزمایشی-پیش آزمایش•

انواع تحقیق آزمایشی در علوم رفتاری

مفاهیم مربوط به دست کاری•
چک کردن اثربخشی دستکاری•

دستکاری و اثربخش بودن آن

کنترل به وسیلۀ مطابقت•
کنترل به وسیلۀ تصادفی سازی•
کنترل به وسیلۀ تنطیمات آماری•
کنترل به وسیلۀ طبقه بندی•

کنترل در آزمایش

لزوم تکرار در آزمایش•
تکرار در تحقیق آزمایشیتکرارپذیری•

اعتبار درونی•
اعتبار بیرونی•

اعتبار تحقیق آزمایشی

لزوم رعایت اخالق در آزمایش•
قوانین ملّی و استانداردهای داخلی•
اخالق در پژوهش در منابع بین المللی•

اخالق در پژوهش آزمایشی

طرّاحی آزمایش•
اجرای آزمایش•
...تجزیه و تحلیل داده ها و•

مراحل تحقیق آزمایشی

فضا و زیرساخت آزمایشگاهی•
الزامات سخت افزاری•
الزامات نرم افزاری•

الزامات تحقیق آزمایشگاهی

نمونه پژوهش در حوزۀ رفتار سازمانی•
نمونه پژوهش در حوزۀ سیستم های پرداخت•
...نمونه پژوهش در حوزۀ تصمیم گیری گروهی و•

نمونه پژوهش های آزمایشی در زمینه های
رشتۀ مدیریت
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  نموده   مرور  مجدداً   را   ها  پاسخ   شود تا می   درخواست  کنندگان شرکت  از   سوّم دلفی،   در مرحله
نظرات   نیاز  صورت   در را   دالیل  و  کرده  نظر  تجدید  خود  هایقضاوت   و  در    عدم   موارد  در   خود 

 و  شودمی   ارائه  جدید  هایبینی شده، پیش   انجام  نظرات   بندیرتبه   نیز  اینجا  در .  نمایند   ذکر  اجماع 
پاسخ   خالصه ازطور  به .  گرددمی   تهیه  هاآماری  اعضا  به  راند  این   معمول،   و  خود  هایپاسخ   بعد، 
  ها شناسایی ضعف  و ایده جدید به یابیدست عدم زمان تا فرایند نموده و مالحظه دوباره را سایرین

 (. 1387احمدی و همکاران، ) گرددمی  تکرار نظرات  همه هایقوت  و

  3شده براساس چارچوب مقوالت و مفاهیم، به  جهت انجام این مرحله، تمام متون گردآوری
خبرگان   از  و  پانلنفر  شد  خبره،  ارائه  توسّط  متن  مطالعۀ  و  بررسی  از  جلسهبا    پس  ای هریک 

حضوری و  م)  جداگانه  و    (ساعت  5/1  ی زمان  ن یانگیبا  الزم  بازخوردهای  دریافت  انجام  جهت 
، مورد بررسی پانل قرار سایر خبرگان  برگزار گردید و مجدّداً تمامی نظرات اصالحات پیشنهادی  

 های پژوهش را نیز دربرگرفت.گرفت. این مرحله عمالً اعتبارسنجی یافته 

انجام این مرحله، تبیین و تشریح مقوالت و مفاهیم روش تحقیق آزمایشی و کاربرد آن در  با  
با استفاده از منابع علمی مطروح در جلسات دلفی )ادبیّات نظری و پیشینۀ مرتبط(  انجام    مدیریت 

آید، براساس چارچوب مستخرج از روش دلفی و حاصل از نتایج نهایی  چه در پی می آن پذیرفت.  
دلفی،دوره پانل  به  رجوع  متوالی  در    ای  آن  کاربرد  و  آزمایشی  تحقیق  روش  مفاهیم  تشریح 

آن   مدیریت، تبیین  و  تکمیل  نظام ها  و  مرور  از  استفاده  آن  با  نظری  پیشینۀ  و  موضوع  ادبیّات  مند 
 است.

 ضرورت تحقیق آزمایشی در مدیریت 

دهه  ابتدایی قرن بیستم، جامعه در  با طبقه های  توسعۀ  شناسان عمدتاً  با  یا  انواع و رشد جوامع  بندی 
دانشمندان  بخش  از  دوم، بسیاری  از جنگ جهانی  پس  بودند.  به کار  مشغول  مختلف شهرها  های 

پدیده  به  اجتماعی  عالقه علوم  می هایی  که  شدند  مور  تجربی  صورت به توانند  مند  د  )آزمایشی( 
شناسی اجتماعی از این دست  مثال مباحثی مانند نفوذ بین فردی در روان عنوان به مطالعه قرار گیرند.  

تئوری  بود. مباحث جدید،  بهبا ورود  آن های جدیدی  از  بسیاری  آمد که  آزمایش  وجود  قابل  ها 
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مفهوم  به  اقتصاددانان شروع  بازی بودند.  رفتا  یراهبردهای  سازی  اقتصاد  به  مند  ری عالقه کردند و 
روان  و  دادند.    شناسانشدند  گسترش  اجتماعی  عوامل  درخصوص  را  خود  آزمایشی  مطالعات 

روش توسعۀ  در  دو  هر  نوین،  نظریات  و  جدید  در  موضوعات  و  رفتاری  علوم  در  آزمایشی  های 
 (. 24: 2014)وبستر و سل،  تصاد و مدیریت مؤثّر بودند قشناسی، اشناسی، روان های جامعه شاخه

 مزایا

می آزمایش  جمله  آن  از  که  دارند  زیادی  مزایای  مدیریت،  رشتۀ  در  ذیل مهمّ  مواردتوان  ها  را     

های  های واضح، قابل مشاهده و تابعی را برخالف دادهها و اندازهها مقیاس برشمرد: اوّل، آزمایش 

می دارد، فراهم  به آشوب  تمایل  دوّم،جهان واقعی که  می آزمایش   کنند.  هرگونه    توانندها  بدون 

تواند برای ساخت شرایط آزمایشی استفاده شود  سردرگمی طرّاحی شوند. سوّم، کنترل اضافی می 

های رخدادی  سازد؛ که در حالتی جز این، با داده ها جدا می بینی های جایگزین را از پیش که نظریه 

توانند آزمایش  یگر می ها تکرارپذیر هستند و محقّقان د. ضمناً آزمایش طبیعی قابل جداسازی نیست

 (. 2007و همکاران،  1)کروسون مستقل تأیید نمایند طور به های آن را  را بازتولید کنند و یافته

   معایب 

»اعتبار   آزمایشی را  راهبرد  محدودیت  برشمرده2بیرونی بارزترین  در  آزمایش چه   کهاین اند؛  «  قدر 
می  ما  به  واقعی  دنیای  برگوید.  مورد  آن   منتقدان  از  که  باورند  آزمایشگاه،  این  وضعیت  که  جا 

ی نسبت به  کمترحاوی مالحظات، ابعاد و اختالالت    کهاین )با توجّه به    انتزاعی و غیرواقعی است
نمی  آزمایش  نتایج  از  است(،  واقعی  پیش دنیای  برای  دتوان  رفتار  کرد بینی  استفاده  جهان    ر 

 (. 2007)کروسون و همکاران، 

 علّیت در تحقیق آزمایشی 

آزمایش  اثر.  در  متغیّرهای  و  علّت  متغیّرهای  شوند:  گرفته  درنظر  باید  مختلف  متغیّر  نوع  دو  ها 
  ۀ دربارسؤال   شوند.متغیّرهای علّت، متغیّرهای مستقل و متغیّرهای اثر، متغیّرهای وابسته نیز نامیده می 

 
1  Croson 
2  External Validity 
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سؤال   نیواقعاً در ارتباط هستند، اغلب به ا  ی ت و معلول فرضعلّ  ایآ  کهاین   ی عنی،  یعلّ  ۀوجود رابط
  . یا خیر شودی وابسته م ریم در متغمنظّ رییتغ جادیباعث ا ،مستقل ریم متغمنظّ رییتغ ایکه آ گرددی باز م 

آزما از  که  نیا  کردن  شی هدف  بیرونی  است  و  مزاحم  متغیّرهای  کنترل  با  گر(  )مداخله  محقّق 
رابط  ا یآ  بررسی کند که  معلول  یعلّ  ۀ واقعاً  متغ  ر یمتغ  ن یب  ی و  دارد    ریمستقل و    ر یخ  ایوابسته وجود 

 . (18: 2000)کراوث، 

 چیستی تحقیق آزمایشی در مدیریت 

   تعاریف و تاریخچه

شناسی  ویژه روانعلوم اجتماعی به همچنینای غنی در علوم طبیعی  و شناسی آزمایشی پیشینه روش
روان  دارد.  اقتصاد  میزان  و  به  و  جامعه کمترشناسی  و  ی،  توسعه  برای  تاریخی  لحاظ  به  شناسی، 

نظریه آزمایش آزمودن  به  رفتاری  مدیریت، های  رشتۀ  در  است.  بوده  متّکی  آزمایشگاهی  های 
به روشپژ به شدّت  منتج شده و  مطالعات  این  از  سازمانی  رفتارهای  در  برای  وهش  آزمایشی  های 

نظریه  آزمایش  زمینهگسترش و  در  است.  های جدید  متّکی  سازمانی  تحقیقات  مثال  عنوان  به های 
های آزمایشی بررسی  های کوچک را با استفاده از روش گیری در گروهمتعدّدی مذاکره و تصمیم 

 (. 2003، و همکاران 1هانت توماس ؛ 7200کروسون و همکاران، ) نداکرده

 

   های اساسی تحقیق آزمایشیویژگی

وابسته  متغیّر  میان  علّی  رابطۀ  اثبات  طرّاحی،  از  اصلی  مقصود  یا  هدف  آزمایشی،  مطالعات    در 

مستقل متغیّر  و  است.    )معلول(  تصادفی    کاری  دست )علّت(  دادن  اختصاص  مستقل،  متغیّر 

کنترلمشارکت تنظیمات  آزمایشی،  شرایط  به  در  کنندگان  مستقل،  متغیّر  بر  کنترل  درجۀ  و  شده 

طرّاحی وانواع  یافتهآزمایش  ها  تکرار  قابلیت  درونی،  اعتبار  است.  متفاوت  گوناگون،  ،  هاهای 

مشارکت آگاهی  آزمایش،  شرایط  تعمیم باورپذیری  خود،  مشارکت  از  و  کنندگان  نتایج،  پذیری 

 
1 Thomas-Hunt 
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  های آزمایشی هستند های اساسی پژوهش های مختلف از جمله ویژگی طرّاحینقاط قوّت و ضعف  

 (. 2019)پدساکوف و پدساکوف، 

 انواع تحقیق آزمایشی در علوم رفتاری 

   ی شگاهیآزما  یهاشیآزما

طرّاحی  آزمایش  وابسته  و  مستقل  متغیّرهای  میان  علّی  روابط  اثبات  جهت  آزمایشگاهی  های 

آزمایش می این  طرّاحی شوند.  سایر  از  مؤثّرتر  بسیار  را  امر  این  می ها  انجام  آزمایشی  دهند  های 

ادفی  تصطور  به کنندگان نیز چراکه نه تنها محقّق کنترل دقیقی بر متغیّر مستقل دارد، بلکه مشارکت

ترتیب محقّق کنترل قابل توجّهی بر تنظیمات تحقیق اعمال  د و بدین نگیرقرار می  1شرایط تیمار در  

م  یشگاهیآزما  یهاش یآزماکند.  می قادر  را  متغی محقق  انواع  روان یجسم  یرهایّسازد  و    ی، 

  ( که بیرق  یهاه ی)فرض  نیگزیجا  حات یشود تعداد توضی م   سبب  امر  ن یکنترل کند و ا  را  یاجتماع

می   وابسته  ریمتغ  رات ییتغ توضیح  آن   ویافته  کاهش    ،دهدرا  پی  داخل  در  و    یاعتبار  مطالعه 

 (. 2015، 2)کامرر  یابد شیافزا هاافتهی یریتکرارپذ

  یدانیم  یهاشیآزما

زیرمجموعه در  تغییر  هستند که شامل یک  افرادمطالعاتی  از  تصادفی  منتخب  گروه  های  ها و  )یا 

با  یک گروه منتخب تصادفی که تغییری    واحدها( در زمینۀ طبیعی سازمانی خود هستند، و نتایج را 

می  مقایسه  است،  آن نداشته  از  آزمایش نمایند.  که  محیط جا  در  میدانی  انجام  های  طبیعی  های 

ند و  کنکنندگان را نسبت به شرایط آزمایشی حسّاس می شرکت کمترتر اند و گرایانه شوند، واقع می

 (. 186:  2017و همکاران،  3)هاوسر ها عموماً قابل تعمیم هستندنتایج حاصل از آن 

 

 
1  Treatment Conditions 
2  Camerer  
3  Hauser 
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   ها شیآزما شبه

پذیرد و شامل تغییر در یک متغیّر  ای صورت میای است که در موقعیت زمینهشبه آزمایش، مطالعه 
می  موردنظر  کلیدی  آزمایش شود  مستقل  معرّف  شاخص  هردو  یا  یک  و  اما  آزمایشگاهی  های 

می آزمایش  رها  را  میدانی  و  های  تیمار  شرایط  به  تصادفی  تخصیص  یعنی      کاری دستکند؛ 
ها شامل مداخالت کنترلی و مدیریتی  سان شبه آزمایش شده متغیّر مستقل وجود ندارد. بدین کنترل

آن آزمایش در  هستند که  تصادفی حاصل نمی کننده  زمانی ها تخصیص  مانند  به  شود؛  تیمارها  که 
 (. 655: 2009، 2و وال  1)گرنت یابدهای سالم یا از پیش موجود اختصاص می گروه

   یشیرآزمایغ طرّاحی -3ش یآزماشیپ

در آن   تحقیقی که  نوع  است.    کاری  دست هر  باشد، غیرآزمایشی  نداشته  متغیّرهای مستقل وجود 
شود، تخصیص تصادفی،  کاری دست این امکان وجود دارد که در مطالعاتی که یک متغیّر مستقل 

مشارکت  میان  چندگانه  مقایسات  و  شاهد  نوع  گروه  این  معموالً  باشد.  نداشته  وجود  کنندگان 
 (. 2019)پدساکوف و پدساکوف،  شوندمی ها شناخته آزمایش پیش عنوان به ها طرّاحی

 و اثربخش بودن آن  کاری دست

   کاری دستمفاهیم مربوط به 

شده اشاره  به ساخت وقایع یا اطالعات در یک محیط کنترل  کاری  دست در تحقیق آزمایشگاهی،  

زمان محل،  با چگونگی،  را  مستقل  آزمایشگران متغیّر  اوقات،  به    یا سطحی  دارد. بیشتر  را  آن  که 

ممکن است اطّالعاتی را که   همچنینها کنند. آن می کاری دست دهند، نشان می موقعیت آزمایشی 

آ  آزمایش دربارۀ وظایف، شرکای  موارد  می نبرای  آزمایشی فراهم  موارد  کنند،  ها و حتّی خود 

این    کاری  دست دربارۀ    کاری  دستکنند.  آزمایش،  مورد  فریب  از  استفاده  شامل  است  ممکن 

 (.  148: 2014)وبستر و سل،  های آن باشدماهیت واقعی مطالعه یا فرضیه

 
1  Grant 
2  Wall 
3  Pre-Experimental 
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   کاری  دستچک کردن اثربخشی 

  قصد   شگری که آزما  ی به روش،  مستقل  ریمتغ  کی  ایآ  کهاین   یابیارز  یبرا  کاریدستچک کردن  

ممکن  چک کردن  شود.  ی انجام م خیر،    ا یشده    ریتفس  ا ی  تجربهو در شرایط دامنۀ مورد نظر،    داشته

معرف از  پس  بالفاصله  وقت  ریمتغ  کی  یاست  شود،  به    یانجام  را  آن  حضور  احتماالً    اد یافراد 

  ش ی آزما  یهاجنبه   ایدهد که آی نشان م  کاری  دست   چک کردن،  شات یآزما  یآورند. در برخیم

خوب  آزما  یبه  تا  است  شده  درک  افراد  طرف  نه  انجام شود  شی از  کردن  .  یا   کاری دست چک 

کنندگان  معموالً متشکل از یک یا چند سؤال است که در راستای درک شناخت هریک از شرکت

گرفته قرار  آن  معرض  در  که  شرایطی  می از  تشکیل  پاسخ  اند،  که  دارد  انتظار  پژوهشگر  شود. 

با  کاری، هنگام مقایسۀ شرایط تفاوت چشمهای چک کردن دست سؤال   کنندگان به شرکت گیری 

 (. 2017، 1؛ هووه152: 2014)وبستر و سل،  هم داشته باشد 

 کنترل در آزمایش 

  2مطابقت  وسیلۀبهکنترل 

امکان  تصادفی  در جایی که تخصیص  مطابقت  معموالً  نباشد،  مناسبی  پذیر  است جایگزین  ممکن 

)کنترل(، براساس معیارهای خاصّ تشابه اشاره دارد.    باشد. مطابقت، به انتخاب موارد گروه شاهد

می  سعی  ما  جفت،  مطابقت  خانوادهدر  یا  افراد  برخی  کنیم  کنیم.  پیدا  یکی  یکی  را  مشابه  های 

مقایسۀ جفتطرح مبتنی بر  است  ممکن  تحقیقاتی  ایجاد های  این فرایند  از طریق  باشند که  هایی 

آزمایش می اکثر  در  مطابقت  از  اجتماعی،  شوند. هدف  گروه  یابی دستهای  مقایسه  به  قابل  های 

گروه به شکلی که  دادهاست که  اختصاص  شبیه باشندهای  هستند،  مشابه  تصادفی  ،  3)لومان   شدۀ 

2003 .) 

 
1  Hoewe 
2 Matching 
3  Loman 
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   1سازیوسیلۀ تصادفیکنترل به

گروه  که  مطالعاتی  می در  مقایسه  یکدیگر  با  شرکتها  باید  شوند،  آزمایشی  موارد  کنندگان/ 

گروه   صورت به  در  مگر  تصادفی  گیرند،  این    کهاینها قرار  انجام  برای عدم  معتبری  توجیه علمی 

درمان ترتیب  باشد.  داشته  تصادفی شود.تیمار)  کار وجود  آزمایشی  در سطح موضوع  باید  نوع    ( 

 (.  2015و همکاران،  س)کورتی سازی باید صراحتاً بیان شود )مثالً طرح بلوکی تصادفی( تصادفی

  2یمات آماری ظوسیلۀ تنکنترل به

منظور تجزیه  ن تأثیر یک فاکتور خاص است که بهمنظور از بین برد های آماری بهروشاستفاده از  

نیست.   آزمایشی  توسّط طرّاحی  یا کنترل  قابل حذف  متغیّر  میان دو  روابط  بهتر  تحلیل  عنوان به و 

  های تحصیل )ب( ممکن است توسّط متغیّر سوّمی به نام سال  )الف( و درآمد مثال رابطۀ میان سن

حت تأثیر قرار گیرد. بنابراین، اگر یک محقّق ابتدا اثر آموزش را حذف ننماید، ممکن است  )ج( ت

تحلیل نتیجه از  نادرستی  بگیرد.های  درآمد  بر  تأثیر سن    40)مثالً یک فرد    های خود درخصوص 

ساله دارد چون تحصیالت خود را ادامه داده و با مدرک دکترا  25ساله درآمد بیشتری از یک فرد 

آن  مش از  دیگری  نوع  و  جزئی  همبستگی  آماری،  کنترل  انواع  از  یکی  است(.  شده  کار  به  غول 

 (. 2014، 3)انجمن روانشناسی آمریکا  کوواریانس است تحلیل

  4بندیطبقه  وسیلۀبهکنترل 

افرادطبقه بلوک   بندی  به  آزمایش(  راه )موارد  از  یکی  همگن  و های  خطا  واریانس  کاهش        های 

تخمیندستبه پیش آوردن  بدون  استهای  تیمار  اثرات  از  برش    (. 707:  2014)کیرک،    فرض 

شوند،  گذاری می عالمت 5هااقشار یا طبقه عنوان به پوشانی که  هایی بدون هم جمعیت به زیرمجموعه

 
1  Randomization 
2  Statistical Adjustment 
3  American Psychological Association 
4  Stratification 
5  Strata 
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است. طبقه طبقه آزمایش  در  همگن  بندی  ممکن  تا حدّ  باید  داده شده  به خصوصیات  توجّه  با  ها 

با   نماینده به دست می باشند.  نمونۀ  هر طبقه، یک  از  تصادفی  نمونۀ  نتیجه، یک  انتخاب یک  آید. 

است.  نمونۀ طبقه  نشده  اگر طبقه بندی شده  انجام  تنها یک ویژگی  توجّه به  با  استفاده،  بندی مورد 

 (.  266: 2000)کراوث،  شودبندی چندگانه انجام می باشد، یک طبقه 

 تکرار در تحقیق آزمایشی 

   ش یتکرار در آزمالزوم 

هم  طور  به تکرار،   دقّت و  معمول  افزایش  هم  نتایج و  تکرارپذیری  مستقیم  برآورد    همچنینتأیید 

امکان  را  تیمار  تخمینی  اثرات  اطمینان  قابلیت  از  می تجربی  تکرار،  پذیر  آنکه واقعاً  سازد.  به شرط 

  نان یکند که حدود اطمی م نیدهد و تضمی م   ی ارائهریگجه ینت  بازتولید  یبرا  یی مستقل باشد، راهنما

سا تحلیلهاجنبه   ریو  ارزیآمار  ی  قابل  یمعقول   ی ابی،  م  یریگجه ینت  نان یاطم  ت یاز    دهند ی ارائه 

 . (2013)جکسون و کوکس، 

  1یریتکرارپذ

انجام شده  سانی سنجش هم زمانی کوتاهی  تأخیر  با  تنها  امّا  یکسان،  با شیوۀ  دقیقاً  است که  هایی 

اندازه  ابزارهای  همان  با  آزمایش باشد.  با  همان  گیری،  در  و  محیط  همان  در  یکسان،  کنندگان 

آزمایش  موضوعات  است.  آزمایش  یک  دقیق  تکرار    (. 259:  2000)کراوث،    تکرارپذیر، 

ویژگی  جمله  از  باال  نتایج  همانندی  و  آزمایش تکرارپذیری  اساسی  است های  آزمایشگاهی    های 

 (. 2019)پدساکوف و پدساکوف، 

 اعتبار تحقیق آزمایشی 

  2اعتبار درونی

 
1  Repeatability/ Replication 
2  Internal Validity 
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گیری است که یک متغیّر مستقل در حقیقت، سبب تغییر  اعتبار درونی مربوط به صحّت این نتیجه 

متعدّدی   عوامل  است.  وابسته  متغیّر  می عنوان  به در  شمار  به  درونی  اعتبار  برای  روند.  تهدید 

از  علّی،  تأثیر  ابهام درخصوص جهت  آماری و  انتخاب، رگرسیون  ابزارها،  از  استفاده  تاریخچه، 

می  به شمار  آزمایش  درونی  اعتبار  تهدیدات  از    (.21:  2014)کیرک،    روندجمله  بسیاری  نظر  از 

هستند    ار یبسآزمایشی    ی قاتیتحق  یهایحاطرّ  محقّقین، اعتبار    یدهایتهدچراکه  مهم  به  مربوط 

مدرونی   به حداقل  اعتبار  ن رسانی را  میزان د.  آن  است  اطمینان    درونی،  بیان  محقق    ر ییتغ  کهاین در 

  ر یمشاهده شده در متغ رییباعث تغ  ،مستقل ریدر متغ (کاریدست و چه در اثر  یعی)چه در صورت طب

وجود دارد که ممکن است اعتبار    نتایج متعدّدی  همخدوش کنند  هایریتغم  شود. اگرچهی وابسته م

تهد  یداخل عمده کند  د یرا  بخش  آزمایشگاه،  و  آزمایش  را  ،  متغیّرها  این  از  می ای    نماید کنترل 

 (. 2015و همکاران،  1کرانو)

  اعتبار بیرونی

بیرونی   یافتهدرجه اعتبار  که  است  مکان ای  در  دیگر،  افراد  برای  آزمایشی  در  های  و  دیگر  های 

باشند زمان  صادق  دیگر  سل،    های  و  بیرونی،    (.77:  2014)وبستر  اعتبار  دیگر،  تعریفی  در 

یافته تعمیم جمله  پذیری  از  است.  آزمایش  تنظیمات  و  موارد  جمعیت  میان  در  پژوهش  های 

تهدیدات اعتبار بیرونی آزمایش، تعامل میان آزمایش و تیمار، تعامل میان انتخاب و تیمار، ترتیبات 

 (. 22: 2014)کیرک،  انفعالی و تداخل چند تیمار است

 در پژوهش آزمایشی  اخالق

   ش یاخالق در آزما تی لزوم رعا

توجّه   اجتماعی  علوم  مطالعات  در  پژوهش  به  که  کسانی  سایر  و  مدنی  حقوق  رهبران  میان  در 

اند، همواره این دغدغۀ روزافزون وجود دارد که چه کسی باید در آزمایش شرکت کند و به  داشته

سال دالیلی.    چه در  دولتی  مجامع  پاسخ  اخدر  نکته  های  این  از  بیشتر  بیشتر و  اطمینان  یر خواستار 

 
1  Crano 
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آزمایش بوده در  که  افرادی  که  میاند  شرکت  آگاه  ها  شرایطی  چنین  در  خود  حقوق  از  کنند، 

اند. این راهنماها و اسناد، آگاهی  هستند. راهنماهای اخالق در پژوهش در همین ارتباط توسعه یافته 

اجتماعی  مسؤولیت  درخصوص  رپژوهشگران  و  شان  حتمی  را  امر  این  و  است  داده  افزایش  ا 

دادگاه الزام دستور  تحت  نباید  شونده،  آزمایش  افراد  که  است  ساخته  دیگری(    آور  نهاد  هر  )یا 

ای شوند؛ این افراد نباید خردسال باشند؛ باید از آزمایش آگاهی داشته  مجبور به مشارکت در برنامه 

 (. 182: 2013)فِیروِثِر و تورناتزکی،  باشند و حقوق و تعهّدات خود را بدانند 

   یداخل یو استانداردها ی ملّ نیقوان

ایران،   پژوهش کمیته  در کشورمان  در  اخالق  در عنوان  به پزشکی،  های زیستملّی  اخالق  مرجع 

کند.  شایان ذکر است که  های پژوهشی مرتبط را بررسی می ها با موضوعات انسانی، طرحپژوهش

عدم   دلیل  پژوهش به  کشورتوسعۀ  در  مدیریت  و  اقتصاد  مانند  رفتاری  علوم  در  آزمایشی  ،  های 

با کمیته  این  است.  یافته  توسعه  درمانی  و  پزشکی  حوزۀ  در  کمیته  این  رعا  دیتاک  فعالیت    ت یبر 

اخالق  یحقوق  ،یشرع  نیمواز پژوهش   یو  اجرادر  جمله    یقاتیتحق  یهاطرح  یها،  از  مختلف 

بر رو نگهدار  آوریجمع   ها وانسان   یپژوهش  می   اطالعات   ی و  بررسی  تا  را  از سوء    ینگرانکند 

ز  تفادهاس انسان   دنیرسان  ان یو  رعابه  اجرا  یدر طراح  یاخالق  ن یمواز  تیها و عدم  ها و  طرح  یو 

  در   ،1گاه این کمیته مطابق توضیحات وب . را به حداقل برساند اطالعات   ن ینامشروع از ا  یریگبهره

و    1947  یهاه ی انیب  هابررسی مفاد  بلمونت    1978و    ینکیهلس  1975نورنبرگ    ن ی هجدهمو 

سال    ی سازمان جهان  EM/ACHR  یی گردهما ر  1995بهداشت در  توجّه    عربستان(   اض ی)در  مورد 

   گیرد.قرار می

   یالمللنیدر پژوهش در منابع ب اخالق

با  گزارش تحقیقات  انجام  درخصوص  آمریکا  روانشناسی  انجمن  انسانیهای  سال    مشارکت  در 

:  2013)فِیروِثِر و تورناتزکی،  های آزمایشی هستنداز جمله اوّلین راهنماهای اخالقی پژوهش  1973

 
1 http://ethics.research.ac.ir/ 

http://ethics.research.ac.ir/
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با موارد انسانی به تدریج در رشته   . کدها(182 ها و کشورهای مختلف و  )قواعد( اخالقی پژوهش 

بین  مجامع  معاصر درخصوص شیوهدر  اجماع  بیانگر  یافتند. چنین قوانینی  توسعه  قابل  المللی  های 

لحاظ حرفه به  رأی  قبول  متّحده قواعد تحت عنوان  ایاالت  در  است.  بررسیانجمنای  که    1های 

گیرند.  اند، قرار میهای فدرال تدوین شده نامه های دیگر مبتنی بر آیینها و سازمان توسّط دانشگاه 

کنند که رهنمودهای مربوط به حمایت  های بررسی اخالق ادعا می اگرچه انتقادات وارد بر انجمن 

بیشتر برای تحقیقات پزشکی مناسب است تا  از شرکت های  پژوهش کنندگان در تحقیقات انسانی 

ضرر   که  است  پررنگی  مطالعات  شامل  اجتماعی  علوم  تحقیقات  تاریخچۀ  اجتماعی،  و  رفتاری 

:  2014)وبستر و سل،    سازدهای آزمایشگاهی و میدانی را برجسته می بالقوّه در هر دو نوع آزمایش 

دانشکده 43 از  بسیاری  در  حاضر  حال  در  کمیته (.  جهان،  در  اقتصاد  و  مدیریت  اخهای  الق  های 

های آزمایشی را پیش از اجرا، به لحاظ رعایت قواعد اخالقی بررسی، اصالح و در  مستقل، طرح

 نمایند. تصویب می المللی، ملّی و احیاناً شرعی صورت رعایت قوانین بین 

 مایشی زمراحل تحقیق آ

   شیآزما یطراح

فعال  یتعدادمشتمل بر    ی پژوهش  ای  ی علم  یهاه یفرض  ی بررسی  ها براش یآزمای  طراح به    یهات یاز 

پ الف(  است  وستهیهم  به   که   یآمار  یهاه یفرض  نیتدو:  فرضهستند   یعلم  هایهیفرض  وابسته    ه ی. 

.  تیجمع  کی  یشکل عملکرد  ای   تیجمع  کیچند پارامتر    ای  ک ی  است در مورد  یاجمله  یآمار

فرض  یآمار  یها  هیفرض با  ندرت  فرموالس  کسانی   یعلم  یهاه یبه  آنها  آزما  ونیهستند؛    ش ی قابل 

ب(  هستند  یعلم  یهاهیفرض اندازه   ری)متغ  یشیآزما  ط یشرا  نییتع.  استفاده،  مورد   یریگمستقل( 

با  ری)متغ که  شرا  دیوابسته(  و  شود  با  یرهای)متغ  یرونیب  ط یثبت  که  شود   دیمزاحم(  ج(  کنترل   .

.  شودی م  یکه از آنها نمونه بردار  ی ت یجمع( و  یشی آزما  ی )واحدها  از ین تعداد افراد مورد  مشخصات 

 
1 Institutional Review Boards (IRBs) 
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دادن سوژه   مشخصات د(   اختصاص  ه(  یش یآزما  ط یها به شراروش  تحل  هیتجز  ن ییتع.    ی آمار  لیو 

خواهد شد.  انجام  آزما  ک یخالصه،  طور  به   که  را    یرهایمتغی  شی طرح  مزاحم  و  وابسته  مستقل، 

م نحوی مشخص  و  تصادف  ۀکند  جنبه   یسازی انجام  م  شی آزما  ک ی  یآمار  یهاو  نشان    دهد ی را 

 . (2: 2014)کیرک، 

   اجرای آزمایش

همکاران برمی 21:  2018)  برگر و  آزمایشی  تحقیقات  انجام  برای  اجرایی  (  1شمرند:  (، شش گام 

( تجزیه و تحلیل دادۀ حاصل  4انجام آزمایش.    ( 3( طرّاحی آزمایش.  2ریزی انجام آزمایش.  برنامه 

 ( ارزیابی نتایج حاصل از آزمایش. 6( تثبیت نتایج حاصل از آزمایش.  5مایش. زاز آ

 

   هاتجزیه و تحلیل داده 

ن  آزمایش  جینتا  ،اغلب مشخص  برسندایناگر    ی، حتستندیکامالً واضح و  نظر  به  اطور  مهم    نی. 
که   شود است  شده  کی   ایآ  تعیین  مشاهده  دهنده    ،تفاوت  واقع  ک ینشان  به    ای  ، است  یتفاوت 

برا  اینه یزم  خطاهایاز    یناش  یسادگ با  نیا  صیتشخ  یاست.  تحل  هیتجز  ندیفرآ  دیتفاوت،   لیو 
تست فرض  یآمار نام  تحل  هیتجز  . شود  یط  هیبه  گ  با   یآمار  لیو  می   یریاندازه  هر    دهد کهنشان 

  ل یو تحل هیتجز، همچنین  .دهدنشان می اثر را  تیو ماه ددار ریوابسته تأث ریدر متغ به چه میزان عامل
  ی آمار یاصل روش اشتباه باشد. یریگ  جهینت دهد که چقدر احتمال داردی را ارائه م یاریمع یآمار

برا استفاده  تحل  هیتجز  یمورد  طرحداده   لیو  در  تجزآزمایشی  یهاها    ل یتحلوه ی، 
استANOVA)1انس یوار توسط   یروش  .(  ف  که  اصل  طرّاحی  شریرونالد  سوال  است.  که    یشده 

ANOVA    ی خروج  ریتعامل عوامل( بر متغ  ایعامل)  کیسطح    ایاست که آ  نیاپردازد،  می به آن  
تجزریخ  ای گذارد  ی م  ریتأث تحل  هی.  دق  یبرا  ،نیز  گرید  ی آمار  یهال یو  مورد  قیارائه سواالت  در  تر 

 . (26:  2018)برگر و همکاران،  دنکنی استفاده م ANOVAها، از داده  امیپ

 
1  Analysis of Variance 
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 الزامات تحقیق آزمایشگاهی 

 فضا و زیرساخت آزمایشگاهی  

آزمایش  از  زمینه بسیاری  در  آزمایشگاهی  کسبهای  در های  اقتصاد،  و  مدیریت  وکار، 
های ها در سراسر دنیا اکثراً وابسته به دانشکده شوند. این آزمایشگاه های مرتبط انجام می آزمایشگاه 

نمایند. در کشورمان آزمایشگاه  خصوصی فعالیت می صورت بهوکار بوده و بعضاً مدیریت و کسب
، از جمله 2وکار دانشگاه تهران و آزمایشگاه تحقیقات کسب  1یریت دانشگاه جامع امام حسین)ع( مد

حوزه  آزمایشگاه  این  در  پیشتاز  به    هستندهای  را  مرتبط  پژوهشی  و  آموزشی  خدمات  که 
 دهند. وکارها ارائه می ها و کسب های مدیریت، سازمان دانشکده 

   افزاریالزامات سخت

آزمای  در  روان شگاه امروزه  رفتاری،  علوم  در  های  مدیریت  و  اقتصاد  کار،  و  کسب  شناسی، 
مجموعه  جهان،  مختلف  فنّاوریکشورهای  و  تجهیزات  از  و  ای  آزمایش  انجام  جهت  نوین  های 

دادهجمع آزمایش آوری  از  حاصل  می های  استفاده  انسانی  مورد اساسی شود.  های  فنّاوری  ترین 
رایانه  با  های  استفاده،  دیوارک فردی  مثل  تفکیک  پرده  3هاامکانات  جهت  و  جداکننده  های 

حواس از  مشارکت جلوگیری  دستگاهپرتی  است.  چشم کنندگان  ردیاب  متحرّک   4های  و   ثابت 
رفتار مصرف)عینک بازاریابی و  تحقیقات  انجام    شوند. گرفته می کارکننده بهمانند( به ویژه جهت 
ثدستگاه  دستگاه  مانند  نوروفیدبک  مغزیهای  امواج  و    5(EEG)  بت  هیجان  میزان  تحلیل  جهت 

  شوند و حسگرهای بیوفیدبک گیری استفاده می های رفتاری و تصمیم برانگیختگی افراد در موقعیت
، 8(ECG)  نوار قلب  حسگر،  7( EMG)  فعالیت عضالنی   حسگر،  6( TEMP)  دمای بدن  حسگرمانند  

 
1  http://mgt.ihu.ac.ir/page/management-lab 
2  http://brlab.ir 
3  Partition 
4  Eye- Tracker 
5  Electroencephalogram 
6  Temperature 
7  Electromyography 
8  Electrocardiogram 

http://brlab.ir/
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پوستی   حسگر پاسخ  قلب  حسگر،  1( GSR)  گالوانیک  جمله    2(HBR)  ضربان  از  های  حسگرو... 
آزمایشگاه  در  استفاده  حوزهمورد  در  هستند.  رفتاری  علوم  آزمایشگاه های  و  جدید  های های 

نیز استفاده  4و واقعیت افزوده 3های واقعیت مجازی ای، تجهیزاتی مانند تجهیزات و عینکرشتهمیان 
 گردد.  می

 افزاری الزامات نرم

مجموعه نرم امروزه  از  پژوهش ای  انجام  جهت  آزمایشگاهی  مانند  افزارهای  رفتاری  علوم  در  ها 
به اقتصاد  و  می کارمدیریت  می گرفته  جمله  آن  از  نرم شوند.  به  کرد:  افزارهاتوان  اشاره  ذیل  ی 

با محرّک ت طرّاحی انواع آزمایش جه  6سافتاز شرکت امپری  5مدیالب  افزارنرم های گوناگون  ها 
سافت جهت سنجش زمان واکنش به  از شرکت امپری  7آرتی دایرکت  افزارنرم  ،صوتی و تصویری

،  EEGهای حاصل از جهت تحلیل انواع داده 9از شرکت بایوپک 8کیونالجافزار اَک ها، نرممحرّک 
EMG  ،ECG  نرم تریافزار  و...،  زوریخ   10زِد  دانشگاه  بازی  11از  طرّاحی  انجام  جهت  و  ها 

اقتصادیآزمایش  اینرم  ،های  پی   12پرایمافزار  شرکت  طیف    13تیاساز  اجرای  و  طرّاحی  جهت 
، 14پیشرفتۀ توبی   افزار استودیوینرم  شناسی،ها در حوزۀ علوم رفتاری و روان گوناگونی از آزمایش 

با ردیاب چشم و سایر نرم شرکت توبی، جهت انجام آزمایش از   نویسی  افزارهای برنامه های مرتبط 
 از آن جمله هستند.  17اس اسپی و اس 16لب، و تجزیه و تحلیل آماری مانند مت 15مانند پایتون 

 
1  Galvanic Skin Response 
2  Heart Beat Rate 
3  Virtual Reality  
4  Augmented Reality 
5  MediaLab 
6  Empirisoft  
7  DirectRT 
8  AcqKnowledge 
9  BIOPAC 
10  ZTree 
11  Zurich 
12  E-Prime 
13  Psychology Software Tools 
14  Tobii Pro Studio 
15  Python 
16  MATLAB 
17  SPSS 
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 تیریمدهای مختلف حوزهدر  یشیآزما یهانمونه پژوهش

باپژوهش دنیا  در  متنوّعی  و  متعدّد  زمینه روش   های  در  آزمایشی  رشته های  و  گوناگون  ها  های 
آن  نتایج  و  پذیرفته  انجام  استمدیریت  یافته  انتشار  پژوهشی  و  علمی  مقاالت  قالب  در  در     .ها 

اند  پرداخته  طور خاصبه   در هر حوزه مدیریتآزمایشی  تحقیقات    مطالعاتی که به مرور  ،3جدول  
   اند.حوزه آورده شده مرتبط با هایی از مقاالت آزمایشی به همراه نمونه 

 های مرتبطهای تخصّصی مدیریت و نمونه پژوهش بندی حوزهجدول جمع  .3جدول  

 های آزمایشی مرتبطنمونه پژوهش مطالعات مروری حوزۀ تخّصصی  ردیف

و همکاران  4(؛  هه2016(؛ هندیجانی و همکاران )2019) 3و گوردال 2ارتک ( 2014و همکاران ) 1تاو رفتار سازمانی  1
 ( 2009و همکاران ) 5(؛ ساگیه2012)

2 
رهبری و مدیریت 

 منابع انسانی
 (2017و همکاران ) 7(؛ گرانوالد2017و همکاران ) 6لرمِک  ( 2018پدساکوف و پدساکوف )

3 
تبلیغات، بازاریابی، 

بندی و رفتار بسته
 کنندهمصرف

 9و اسچندلمیر  8فیشر-کوسچات
 11و میلیمن 10(؛ تورلی 2014)

(2000 ) 

 15(؛ دیویس 2020و همکاران ) 14(؛  کستلی 2020) 13(؛ شاو2020) 12الیبراند
و همکاران  18(؛ بوالرد 2018) 17و شرما 16(؛ کائور2019و همکاران )

 ( 2005) 21و ویلسون 20(؛  رایلز 2014و همکاران ) 19(؛ آرس 2016)

4 
مدیریت عملیات 
رفتاری و زنجیره 

 تامین رفتاری

و  22(؛ ارجاوک 2019هندیجانی )
سون و و(؛ کر2018) 23منترک

 ( 2011) 24(؛ کتک 2013همکاران ) 

(؛ 2018) 2(؛  سلبی 2019و همکاران ) 1(؛ اسپارف 2019و همکاران ) 25گارتنر
 ( 2007) 5وو و  4(؛ الک 2016) 3هندیجانی و بیسچاک 

 
1  Thau 
2  Ertac 
3  Gurdal 
4 He 
5  Sagie 
6  Mekler 
7  Grunewald 
8  Koschate-Fischer 
9  Schandelmeier 
10  Turley  
11  Milliman 
12  Leibbrandt 
13  Shaw 
14  Castelli 
15   Davis 
16  Kaur 
17  Sharma 
1818  Bollard 
19  Ares 
20  Ryals 
21  Wilson 
22  Erjavec 
23  Trkman 
24  Katok 
25  Gartner 
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 رفتاری راهبرد 5
(؛ 2018) 7و گوتیرز  6استفانو

 ( 2014و همکاران ) 8چاترجی 
 

 ( 2016) 11(؛ پنزینسکی 2017) 10ژنگو  9فنگ 

6 
 

مدیریت مالی و 
 رفتاری اقتصاد 

 13(؛ پسندورفر 2007) 12ساندر
(2006 ) 

(؛ 2015و همکاران ) 15کوچ-(؛  بروسیگ 2018و همکاران ) 14واگنر
 ( 2014و همکاران ) 16زوگا سایین

7 
حسابداری و 

 (2002و همکاران ) 21(؛ لیبی 2017) 20و گُندوویجویو 19سلتریو ( 2011) 18و لوونسون  17کیدول  حسابرسی رفتاری 

 

 و پیشنهادها:  گیرینتیجه 
روش   حوزه در  پژوهشگران  آزمایشی،  اقتصاد،  تحقیق  و  مدیریت  جاهای  به    کهن آ  یبه  صرفاً 

را آن و    د نبپرداز  رهایمتغ  نیروابط ب  فیتوص با  نکن  ف یتوص  ،گونه که هستجهان   کاری دست د، 

مح  یرهایمتغ نامرتبط  مختلف و  معلول  ی علّ  ۀ رابط  د نتوانی م  ،یطیپژوهش و کنترل عوامل    ن یب  یو 

بررس  رهایّمتغ برادنینما  ی را  توص  ی. بدون شک،  اکتشاف  ی فی اهداف  مانند  روش   ، یو  تحقیقی  های 

پژوهشگر را   ازی ن تواندیبهتر ماز طریق مصاحبه،  داده یآورو جمع افتهیمشاهدات سازمان پیمایش، 

ا  یبالقوّه    دییجهت تأ   ،یخصوص روابط علّ  دری  یهاهیفرض  یبررس  یحال، برا  نیبا ا  ؛برطرف کند

تأ  توانا.  است  رینظی ب  کردن  شیآزما  د،ییعدم  لحاظ  غجهت    ییبه  شواهد  کردن   رمبهمیفراهم 

 
1  Sparf 
2  Çelebi 
3  Bischak 
4  Loch 
5  Wu 
6  Stefano 
7  Gutierrez 
8  Chatterji 
9  Fang 
10  Zhang 
11  Penczynski 
12  Sunder 
13  Pesendorfer 
14  Wagner 
15  Brosig‐Koch 
16  Sayinzoga 
17  Kidwell 
18  Lowensohn 
19  Salterio 
20  Gondowijoyo 
21  Libby 
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علّ دل  و   ،تیدرخصوص  متغ  جادیا  لیبه  کنترل  دل  ،یخارج  یرهایّامکان  به  ساختن    لیو  ممکن 

، تحقیق آزمایشی در علوم اجتماعی و علوم رفتاری، دهیچیپ دهیپد کی یاکتشاف ابعاد و پارامترها

 . ( 443: 1985و همکاران،  1)آرونسون  بدیل استروشی ارزنده و بی 

آزما امروزه  تحقعنوان  به   کردن  ش یاگرچه  رفتار  یق یروش  علوم   تیریمد  خاصطور  به و    یدر 

شده  بساست  شناخته  توسّط  هنوز  امّا  ا  ی اری،  پژوهشگران  به    ن یاز  قرار خوبی  حوزه  توجه  مورد 

های مدیریت و ، در آزمایشگاه یشگاه یآزما  یهاش یآزما  اجرایو    طرّاحیکه  چنانه است؛  گرفتن

و    یبخشاقتصاد،   آموزش   یهارشته   النیالتّحصفارغ   و  محققان ،  انیدانشجو  افزاییمهارت از 

 . ستی ن کشور ما و اقتصاد در تیریمد

های های بسیاری را در حوزه آزمایشگاهی، نوآوری   صورت به تحقیق آزمایشی و به ویژه انجام آن  

رفتاری،  عملیات  مدیریت  سازمانی،  رفتار  انسانی،  منابع  مدیریت  مانند  مدیریت  علم  گوناگون 

راهبردیسیستم تفکّر  مشتریان،  رفتار  مطالعۀ  و  بازاریابی  پاداش،  انواع  و  پرداخت  اقتصاد  و  های 

ت از  استفاده  است.  آورده  ارمغان  به  فنّاوریرفتاری  و  کنار  جهیزات  در  شناختی  و  رفتاری  های 

موقعیت شبیه هزینه سازی  کاهش  ضمن  سازمانی  و  رفتاری  تصمیم های  از  های  پیش  گیرندگان 

ها و متغیّرهای وابسته نظیر  های مدیریتی، روابط علّی و معلولی میان محرّک ها و برنامه اجرای طرح

 سازد. رفتار و تصمیم را مشخّص می 

مطالعات گرایی شاخه امکان هم  همچنینآزمایشی    مطالعات  در  را  رفتاری  اجتماعی و  های علوم 

می رشتهمیان  فراهم  چنان ای  طرّاحی سازد؛  از  بسیاری  نوینکه  آزمایشی  اقتصاد   های  و    مدیریت 

شناسی و اعصاب، روانهای مشترک میان علوم شناختی، علوم  ها و داده ها، سنجهمشتمل بر روش

 شناسی هستند. جامعه 

گردد ضمن  های گوناگون مدیریت پیشنهاد می در پایان به اساتید، دانشجویان و پژوهشگران حوزه

در  بیشترکسب شناخت   انباشته  تجارب  الزامات و  آزمایشی و  تحقیق  این   از روش  از  این حوزه 

مانند  روش رایج  تحقیق  ابزارهای  سایر  کنار  در  تحقیق  شناسی  پرسشنامه یپیمایشروش  و   ای، 

 
1  Aronson 
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بهره  مصاحبه  گیرند و ضمن  فنّاوریبهره  از  بازیگیری  شبیهها،  در  ها و  پژوهش  سازهای جدید، 

همانند شاخه  مهارت آزمایشگاه را  به  رفهای علوم طبیعی،  متخصّصان علوم  اجتماعی  های  تاری و 

 بیفزایند.  

 

 منابع
. مجلۀ ایرانی  قیتحق  در   دلفی: ابزاری  روش(.  1387)  خدیجه و اباذری، پروانه  ریانی،یاهلل؛ نص  ، فضلاحمدی

 .  8 :1، آموزش در علوم پزشکی

 در آدرس:  یقابل دسترس. ( به زبان سادهDelphi) آموزش دلفی. (2019) سلیمانامینی، 

https://www.researchgate.net/publication/330524683_amwzsh_rwsh_dlfy_delphi_bh_zban_sadh. 

  رفتاری و   علوم  تحقیقات  در  دلفی   روش   کاربرد(.  1393)  باقی یزدل، رقیه  و   .، حبیبی، مجتبی.،احسانجمالی،  

 .154 -131(: 26)7. نامۀ آموزش عالیشناسی. روش و تنگناها بر مزایا، مروری: پزشکی

 .بشرا انتشارات :تهران .یفیک قیهای تحقروش. (1382) ، محسن و پرویزی، سرورصلصالی

سیروسعلیدوستی نمونه (.  1385)  ،  و  مراحل  مبانی،  دلفی:  کاربرد.  روش  از  توسعه هایی  و    . مدیریت 

8(31:) 8- 23 . 
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